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Expediente 
 
 
 
A revista Psicologia Escolar e Educacional é um veículo de divulgação e debate da produção científica na área 

específica e está vinculada à Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). Seu 

objetivo é constituir um espaço para a apresentação de pesquisas atuais no campo da Psicologia Escolar e 

Educacional e servir como um veículo de divulgação do conhecimento produzido na área, bem como de 

informação atualizada a profissionais psicólogos e de áreas correlatas. Trabalhos originais que relatam estudos 

em áreas relacionadas à Psicologia Escolar e Educacional serão considerados para publicação, incluindo 

processos básicos, experimentais, aplicados, naturalísticos, etnográficos, históricos, artigos teóricos, análises de 

políticas e sínteses sistemáticas de pesquisas, entre outros. Também, revisões críticas de livros, instrumentos 

diagnósticos e softwares. Com vistas a estabelecer um intercâmbio entre seus pares e pessoas interessadas na 

Psicologia Escolar e Educacional, conta com uma revisão às cegas por pares e é publicada semestralmente. Seu 

conteúdo não reflete a posição, opinião ou filosofia da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional. Os direitos autorais das publicações da revista Psicologia Escolar e Educacional são da Associação 

Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, sendo permitida apenas ao autor a reprodução de seu próprio 

material, previamente autorizada pelo Conselho Editorial da Revista. As transcrições e traduções são permitidas, 

desde que no limite dos 500 vocábulos e mencionada a fonte. São publicados textos em português, espanhol e 

inglês.  

 
Psicologia Escolar e Educacional is a journal, associated to the Brazilian Association of Educational and 

School Psychology (Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - ABRAPEE), for the 

communication and debate of the scientific production in its area of specificity. Its objective is to provide a 

medium for the presentation of the latest research in the field of Educational and School Psychology, for 

spreading knowledge, which is being produced in the area, as well as updated information to psychologists and 

other professionals in correlated areas. Original papers, which report studies related to Educational and School 

Psychology may be considered for publication, including, among others: basic processes, experimental or 

applied, naturalistic, ethnographic, historic, theoretical papers, analyses of policies, and systematic syntheses of 

research, and also critical reviews of books, diagnostic instruments and software. As a means of establishing an 

interchange among peers, as well as people who are interested in Educational and School Psychology, it 

employs a double blind review by peers and it is published semiannually. Its contents do not, in any way, reflect 

the positions, opinions or philosophy of the Brazilian Association of Educational and School Psychology. 

Copyrights on the publication of the Journal of Educational and School Psychology are property of the Brazilian 

Association of Educational and School Psychology, and each author will only be allowed to reproduce his or her 

own material, with prior permission from the Editorial Board. Translations and transcriptions will be permitted 

to a maximum of 500 words, provided that the source is mentioned. Texts in Portuguese, Spanish and English 

are published. 

 
La revista Psicología Escolar y Educacional es un medio de divulgación de debates de producción científica en 

su área específica y está vinculada a la Asociación Brasilera de Psicología escolar y Educacional (ABRAPEE). 

Su objetivo es constituir un espacio para la presentación de investigaciones actuales en el campo de la 
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Psicología Escolar y Educacional y servir como un vehiculo de divulgación del conocimiento producido en el 

área, además de informaciones actualizadas a profesionales psicólogos y de áreas relacionadas. Trabajos 

originales que relaten estudios en áreas relacionadas a la Psicología Escolar y Educacional serán considerados 

para publicación, incluyendo procesos básicos, experimentales, aplicados, naturalísticos, etnográficos, 

históricos, artículos teóricos, análisis de políticas y síntesis sistemáticas de investigaciones, entre otros, además 

de revisiones críticas de libros, instrumentos de diagnóstico e software. Con el objetivo de establecer un 

intercambio entre pares y personas interesadas en Psicología, la revista tiene una revisión “a ciegas” hecha por 

pares y por consiguiente, los contenidos no reflejan la posición, opinión o filosofía de la Asociación Brasilera de 

Psicología Escolar y Educacional. Los derechos autorales de las publicaciones de la revista Psicología Escolar y 

Educacional son de la Asociación Brasilera de Psicología Escolar y Educacional, siendo permitido apenas al 

autor la reproducción de su propio material, mediante autorización previa del editor de la Revista. Las 

transcripciones y traducciones son permitidas, con un límite de 500 palabras y con mención a la fuente. Son 

publicados textos en portugués, español e ingles.  
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Editorial 
 
 
 

Desafios da Psicologia Escolar e Educacional 
 

A Psicologia Escolar e Educacional, enquanto especialidade da Psicologia, está inserida nos contextos 

educacionais para atuação e investigação relacionadas a questões de aprendizagem e desenvolvimento que 

possibilitem a formação do estudante. É importante destacar que, por um lado, a despeito de sua importância nos 

vários cenários cuja prioridade seja educação dada sua ação preventiva, poucas são as políticas públicas voltadas 

para a área. De outro, a investigação em Psicologia Escolar tem crescido significativamente, como se constata 

considerando-se apenas o número de artigos publicados nesse periódico que passou de oito em seu primeiro 

volume em 1996 para 26 artigos em 2007 resultantes de um fluxo editorial médio de 100 artigos/ano. Dentre as 

temáticas mais abordadas nesses 12 anos da revista, estão a avaliação no que se refere especificamente aos 

instrumentos, leitura, criatividade, aspectos afetivos e sociais e relação família-escola. 

Isto posto, cabe considerar quais são, de fato, os desafios colocados à Psicologia Escolar, a fim de que seja 

referência para uma educação brasileira de qualidade. Nesse sentido, possibilitar a mediação entre os estudantes 

e os educadores com a própria educação, pela presença de um psicólogo escolar na equipe da escola, objetiva 

potencializar as ações democráticas que visem à qualidade do ensino, comprometido com as necessidades e 

carências da sociedade brasileira visando sucesso nas atividades desenvolvidas. Assim, a atuação do psicólogo 

escolar baseada em referências da especialidade a serem construídas considerando-se as características atuais da 

escola e da sociedade implica também em uma postura crítica, política e pró-atva dos profissionais envolvidos. 

Para tanto, faz-se necessária uma formação cuja aplicação do conhecimento psicológico à educação esteja em 

consonância tanto com o sistema educacional quanto com o perfil de um estudante em formação, cuja atuação 

tem papel técnico e político. As parecerias entre ensino de graduação e pós- graduação possibilitarão fomentar a 

formação para um desempenho exitoso e reconhecido como necessário nos vários contextos educacionais. 

Construir referências, compartilhar experiências de sucesso, informar e formar àqueles que atuam, investigam 

ou se interessam pela área é papel de cada psicólogo escolar e um desafio que se impõem à Psicologia Escolar. 

 

Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly 

Editora 
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Aprendizagem auto-regulada: Fundamentos e 
organização do Programa SABER  

 
Programa de auto-regulação da aprendizagem 

 
Helena Bilimória  

 Leandro S. Almeida 
 
Resumo 
 
Este artigo apresenta um programa de promoção da auto-regulação da aprendizagem escolar para adolescentes. À luz das teorias da auto-regulação, em 

particular do modelo do adaptable learning, as 12 sessões do programa desenvolvem competências de análise e de definição de objectivos, de 

planeamento e de avaliação das tarefas de aprendizagem e de resolução de problemas. Neste quadro, as actividades do programa cobrem componentes 

motivacionais, cognitivas e metacognitivas da aprendizagem. Por sua vez, à luz das teorias construtivistas da aprendizagem aposta-se numa dinâmica de 

treino assente, em primeiro lugar, na realização individual das tarefas, seguida da discussão em grupo das estratégias usadas e resultados atingidos. A par 

da estrutura organizativa das 12 sessões do programa, descreve-se a estrutura interna de cada sessão, destacando-se a dinâmica das mesmas e os 

procedimentos seguidos de forma a maximizar o envolvimento e a auto-regulação dos alunos.  

Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem, auto-regulação da aprendizagem, metacognição. 

 

 
Self-regulated learning: theoretical foundations and organization of SABER program 
 
Abstract 
 
This paper presents a self-regulated learning training program for adolescents. On basis of self-regulated, namely adaptable learning model, the twelve 

sessions program promote the analyses and goals definition, as well as planning and evaluation competencies on learning and problem solving tasks. 

Program activities include motivation, cognition and metacognition learning components. We also consider the constructivist approaches of learning in 

order to organize the training dynamic. First, we assume an individual execution of the activities, then we promote a group discussion concerning the 

strategies implemented and the results obtained. We describe the structure of the twelve sessions and the internal structure of each session, particularly 

their dynamic and procedures to maximize the students´ engagement and self-regulation development. 

Keywords: Learning strategies, self regulated learning, metacognition. 

 

 
Aprendizaje auto-regulada: Fundamentos y organización del Programa SABER 

 

Resumen 
 
Este artículo presenta un programa de promoción de la auto-regulación del aprendizaje escolar para adolescentes. Con base en las teorías de la auto-

regulación, particularmente del modelo adaptable learning, las 12 sesiones del programa desarrollan competencias de análisis y de definición de objetivos, 

de planificación y de evaluación de las tareas de aprendizaje y de resolución de problemas. En ese sentido las actividades del programa abarcan 

componentes de motivación, cognitivos y meta cognitivos del aprendizaje. Por su vez, con base en las teorías constructivistas del aprendizaje se apuesta en 

una dinámica de entrenamiento permanente, en primer lugar, en la realización individual de las tareas, seguido de la discusión en grupo de las estrategias 

utilizadas y los resultados alcanzados. En la estructura organizativa de las 12 sesiones del programa se describe la estructura interna de cada sesión, 

destacándose su dinámica y los procedimientos utilizados, como una forma de maximizar el envolvimiento y la auto-regulación de los alumnos. 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, auto-regulación del aprendizaje, meta cognición. 
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Introdução 
 

Na actualidade, o construtivismo e o co-

construtivismo constituem-se como os dois pilares 

essenciais de qualquer teoria relativa ao processo de 

aprendizagem. Aliás, o próprio processo de 

aprendizagem, e desde o século transacto, deixou de 

ser encarado como um processo individual, 

passando a ser encarado como uma dimensão de um 

processo interactivo de co-construção que 

designamos, no seio da escola, por ensino-

aprendizagem. Quer isto dizer, que a linguagem, a 

comunicação e a interacção social se tornaram no 

principal factor de aprendizagem enquanto 

construção e transformação progressiva de 

conhecimento. Aliás, para alguns autores (Doise & 

Mugny, 1979, 1997; Vygotsky, 1978), tais variáveis 

são, não só decisivas para a aprendizagem, como 

também para o desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo. 

Efectivamente, e para Vygotsky (2003), a 

aprendizagem “é um aspecto necessário e universal 

do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas”  (p.118), sendo que o 

“processo de desenvolvimento segue de forma mais 

lenta e atrás do processo de aprendizagem” (p.118). 

O mesmo autor salienta o papel da linguagem na 

construção do pensamento, por meio do 

desenvolvimento da função planeadora que esta 

capacidade humana adquire. Refere assim Vygotsky 

(2003) que a linguagem, para além da função 

emotiva e comunicativa, apresenta também uma 

função planeadora, “habilitando as crianças a 

providenciarem instrumentos auxiliares na solução 

de tarefas difíceis, a superar a acção impulsiva, a 

planear a solução para um problema antes da sua 

execução e controlar o próprio comportamento” 

(p.38).  

Descrevendo-se operativamente a interacção 

social como partilha, cooperação e confronto de 

informação, conhecimentos e posicionamentos, 

facilmente percebemos o seu efeito dinamizador 

nos indivíduos, facilitando a representação mental 

das tarefas, bem como repercutindo-se no controlo 

das actividades e nas actividades metacognitivas 

(Roux, 2003). Veiculado por meio do pensamento e 

da linguagem, esta interacção promove 

internalização, ou seja, uma conversão da fala, 

como função comunicativa, em fala interior. Assim, 

é após este processo de internalização que a 

linguagem passa a organizar o pensamento da 

criança, tornando-se uma função mental interna 

(Vygotsky, 2003, p.117). A conversação tem, pois, 

a propriedade de se constituir como uma matriz 

primária do cumprimento das relações sociais e do 

próprio pensamento, por meio do uso da linguagem 

(Trognon, 1999).  

Também Doise e Mugny (1997) reportam-se à 

noção de conflito sócio-cognitivo salientando que a 

dinâmica do desenvolvimento cognitivo resulta de 

um “conflito de comunicação social” (p.53). Ou 

seja, é pela interacção social que diferentes 

centrações individuais dos participantes entram em 

conflito, gerando perturbação cognitiva mais directa 

na criança do que se o confronto apenas se operasse 

com objectos físicos. Mais especificamente, em 

certas fases do desenvolvimento, a acção comum de 

vários indivíduos com vista à resolução de um 

conflito de centrações resulta na construção de 

novas coordenações nos indivíduos, quer nos que 
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estão menos desenvolvidos, quer nos que estão mais 

avançados em termos desenvolvimentais (Perret-

Clermont, 1995).  

Complementarmente, Feuerstein (1980) 

apresenta-nos a noção de mediatização, ou 

experiência mediatizada como forma de promover o 

desenvolvimento cognitivo, reiterando o papel do 

“Outro” na abordagem aos objectos/problemas e, 

consequentemente, no desenvolvimento cognitivo. 

Na experiência de aprendizagem mediatizada, 

ocorre uma interacção plena de intencionalidade na 

qual o mediatizador (educador) se situa entre o 

mediatizado e os estímulos de modo a seleccioná-

los, alterá-los, ampliá-los ou interpretá-los, usando 

estratégias interactivas que permitam a atribuição 

de significado e a transferência para outras 

situações (Fonseca, 2001). A mediatização pode 

então entender-se como um fenómeno psico-sócio-

cultural através do qual decorre toda a aquisição, 

estruturação e desenvolvimento das condutas 

superiores (Fonseca, 2001). Deste modo, pode-se 

afirmar que a interacção social é o cerne do 

desenvolvimento cognitivo através da passagem de 

uma regulação externa para uma regulação interna 

das funções cognitivas. Quer isto dizer, que se pode 

considerar que o desenvolvimento cognitivo se 

processa através de uma internalização de uma 

regulação externa, tendendo a linguagem a ser o 

instrumento simbólico e, acima de tudo, cultural 

que melhor permite e promove o desenvolvimento 

de outras funções cognitivas, por exemplo a 

metacognição e a auto-regulação cognitiva.  

No que se refere à auto-regulação, este 

mecanismo consta de um processo cíclico de três 

fases: planeamento, controlo volitivo e do 

desempenho, e auto-reflexão. Na fase de 

planeamento assumem primordial importância, por 

um lado, a análise da tarefa, designadamente o 

delineamento de objectivos e a selecção de 

estratégias; por outro, as crenças auto-

motivacionais, entre elas, a auto-eficácia. Já na fase 

de controlo volitivo e do desempenho, dois 

processos tornam-se essenciais: o auto-controlo e a 

auto-monitorização. O auto-controlo inclui as auto-

instruções, as imagens mentais e a focalização da 

atenção; a auto-monitorização, envolve dois 

processos: o auto-registo e a auto-experimentação. 

Por fim, a fase de auto-reflexão, a qual irá surtir 

efeitos numa fase de planeamento ulterior, em 

particular nas expectativas de eficácia pessoal e de 

realização e, consequentemente, no estabelecimento 

de objectivos. Na fase de auto-reflexão existem dois 

processos principais: o auto-julgamento, 

envolvendo as atribuições causais e a auto-

avaliação mediante critérios, e as auto-reacções, 

envolvendo em particular a auto-satisfação e as 

inferências adaptativas (Zimmerman, 2000). Em 

síntese, a auto-regulação da aprendizagem, segundo 

Zimmerman, envolve os motivos, os objectivos e a 

percepção de eficácia pessoal, o método e 

estratégias, o planeamento e gestão do tempo, a 

realização monitorizada pelo pensamento e controlo 

da acção e da volição, ou a organização e 

estruturação do ambiente (Zimmerman & 

Risemberg, 1997). 

Especificamente no que concerne à auto-

regulação da aprendizagem, Boekaerts (1992, 1996) 

apresentou o modelo do Adaptable Learning, no 

qual salientava que o comportamento dos 

indivíduos era orientado por duas prioridades: 

aumentar os seus conhecimentos e competências, 

ou seja, os seus recursos, mas por outro lado, 
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prevenir a perda ou dano do seu próprio bem-estar. 

De acordo com este modelo, qualquer situação de 

aprendizagem despoleta um processo de trocas 

entre a avaliação que é feita da situação e um 

modelo dinâmico interno de trabalho que se baseia 

na informação recebida de três fontes: o self – as 

expectativas de eficácia pessoal, a hierarquia de 

objectivos, os valores e crenças motivacionais; a 

tarefa em contexto – que inclui a interpretação da 

tarefa em si, das instruções e do contexto físico e 

social da mesma; e, por fim, o conhecimento e as 

competências que o indivíduo detém, incluindo o 

conhecimento declarativo e procedimental, o 

conhecimento estratégico e, ainda, metacognitivo, 

relevantes para a situação. A avaliação que é feita 

da situação de aprendizagem é única para cada 

situação e orienta o estabelecimento de objectivos 

(intenções de aprendizagem ou de coping), assim 

como a manutenção e procura de concretização dos 

mesmos (realização de actividades de acordo com o 

modo de mestria ou com o modo de coping) 

(Boekaerts & Niemivirta, 2000). Deste modo, o 

significado (interpretação) e a avaliação atribuídas 

pelos alunos às situações de aprendizagem estarão 

na base dos tipos de objectivos estabelecidos e no 

modo seleccionado para os alcançar. 

Por tudo isto, cada vez mais a escola começa a 

compreender que depende de si, não a transmissão 

de conteúdos, mas o desenvolvimento nos alunos de 

estratégias auto-reguladoras da aprendizagem. Isto 

é, cabe à escola a promoção de estratégias de 

aprendizagem, que tornem os alunos: intencionais, 

isto é, que dirigem a sua acção para um objectivo 

pré-autodeterminado; sensíveis às variáveis do 

contexto de ensino-aprendizagem; e, conscientes, 

exercendo controlo e monitorização metacognitiva 

sistematicamente (Almeida, 1993; Boekaerts, 1992, 

1996; Monereo, Pozo & Castelló, 2001; Rosário, 

2004; Veiga Simão, 2002). Nesta linha, parece-nos 

relevante diferenciar estratégias de estudo 

(procedimentos intencionais e conscientes dirigidos 

a um objectivo de aprendizagem) e técnicas de 

estudo (procedimentos usados de forma mecânica, 

sem que haja intuito de desenvolvimento pessoal e 

autonomia reflexiva na forma de aprender).  

Assim, pode-se afirmar que actualmente se 

defende uma aprendizagem menos receptiva e 

progressivamente mais baseada na construção 

autónoma, passando pela descoberta guiada (Novak 

&  Gowin, 1999). Independentemente do modo 

como a aprendizagem se processa, o mais relevante 

é a que esta seja significativa, ou seja, que um novo 

conceito se relaciona com um outro conceito já 

presente na estrutura cognitiva do indivíduo. O 

novo conceito pode ser, deste modo, assimilado por 

um conceito subordinador, mais inclusivo, daqui 

resultando uma aprendizagem subordinada; ou um 

conceito mais inclusivo pode ser assimilado a partir 

de conceitos menos abrangentes, com ele 

relacionados, presentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo, produzindo uma aprendizagem 

superordenada (Ausubel, 1968; Moreira & 

Buchweitz, 2000). De qualquer modo, uma 

intervenção que vise melhorar a aprendizagem tem 

que atribuir ao estudante o protagonismo na acção, 

dado que é a sua actividade de selecção, filtragem, 

codificação, organização e processamento da 

informação que o conduz a construir os conteúdos 

da aprendizagem e a desenvolver as competências 

associadas (González-Pienda, 2003). 

É neste contexto de uma progressiva 

responsabilização da escola pelas estratégias de 
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aprendizagem que os seus alunos usam, ou não 

usam, assim como de reconhecimento do papel 

central do aluno, como um ser activo, dinâmico e 

auto-regulado, na construção do seu conhecimento, 

que desenvolvemos o programa SABER (saber 

aprender boas estratégias de regulação). Este 

programa integra-se no movimento do ensinar a 

pensar, tomando o aprender a aprender como a 

base essencial para uma auto-regulação das 

aprendizagens e consequente sucesso escolar 

(Almeida, 1993; Rosário, 2004). O programa 

fundamenta-se, assim, nas teorias construtivistas e 

co-construtivistas da aprendizagem, e do 

funcionamento cognitivo, bem como nos modelos 

de aprendizagem auto-regulada, em particular, no 

modelo do adaptable learning (Boekaerts, 1992, 

1996). O seu objectivo primeiro é promover a auto-

regulação da aprendizagem nos alunos, através da 

internalização de estratégias de aprendizagem 

diversas, contextualizadas e avaliadas nos seus 

custos e efeitos. Acresce, ainda, a promoção de uma 

percepção de eficácia pessoal realista, bem como de 

um auto-conceito mais positivo. 

 

Organização do Programa SABER 

Na versão actual do programa SABER, todas as 

sessões foram pensadas para alunos de 7º ano de 

escolaridade do Ensino Básico. Esta condicionante 

decorre de um esforço havido de interligar as 

actividades do programa aos conteúdos curriculares 

das matérias estudadas pelos alunos. A duração de 

cada sessão é de 90 minutos. 

Todas as sessões têm a mesma estrutura. 

Iniciam-se com uma revisão reflexiva das 

estratégias treinadas na sessão anterior, seguindo-se 

o preenchimento da agenda para a semana 

subsequente. De seguida, procede-se à 

administração, realização, correcção e discussão das 

actividades de treino das estratégias de 

aprendizagem e dos processos cognitivos 

associados. Por fim, procede-se à reflexão sobre as 

aprendizagens efectuadas na sessão, culminando 

esta com o preenchimento da ficha de integração, 

visando a metacognição, consciencialização e uso 

autónomo e auto-regulado das estratégias 

aprendidas. Esta ficha de integração tem como base 

as dimensões da auto-regulação da aprendizagem 

explicitadas por Zimmerman e Risemberg (1997). 

Por fim, todas as fichas, registos e trabalhos são 

guardados numa pasta ou portfolio. Este portfolio 

tem como intenção constituir-se como um arquivo 

dinâmico, no qual os alunos podem verificar os seus 

progressos, as suas dificuldades iniciais 

ultrapassadas e as que subsistem, bem como as suas 

avaliações e reflexões (através das fichas de 

integração) e constituir-se como exemplo/modelo 

para as actividades quotidianas dos alunos, dada as 

componentes de avaliação e reflexão associadas 

(Bernardes & Miranda, 2003; Mukarugagi, 2002).  

Mais objectivamente, são 12 as sessões que 

compõem o programa SABER, as quais se 

encontram agrupadas em 4 módulos: planeamento 

(transversal ao programa); processos básicos de 

processamento da informação; processos de 

transformação da informação; e, processos de 

elaboração da resposta. No primeiro módulo 

integram-se as primeiras quatro sessões do 

programa, no segundo módulo incluem-se as 

sessões 5, 6 e 7; o terceiro módulo abarca as sessões 

8, 9 e 10; finalmente, a sessão 11 é abrangida pelo 

4º módulo, concluindo o programa uma sessão de 

síntese. 
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A primeira sessão tem como objectivo principal 

estabelecer a relação e definir a dinâmica 

interaccional intrínseca às sessões. Deste modo, 

nesta sessão, após uma actividade de cariz lúdico de 

quebra-gelo e visando a apresentação, explora-se a 

linha de base do conhecimento sobre estratégias de 

estudo. Posteriormente, auscultam-se as 

expectativas sobre o programa e revela-se a 

estrutura do mesmo, apresentando o Mirpur, o ser 

alienígena que acompanhará os alunos ao longo do 

programa. O Mirpur tem como função lançar a 

discussão sobre algumas estratégias, bem como 

servir de modelo de regulação motivacional e 

metacognitiva. Por fim, procede-se à definição das 

normas de funcionamento do grupo e faz-se 

referência à forma de avaliação de cada sessão 

através da apresentação da ficha de integração e 

dos objectivos da mesma.  

Na segunda e terceira sessões o programa 

SABER visa intervir no planeamento e gestão do 

tempo, através da construção de calendários das 

actividades trimestrais pessoais de cada aluno e de 

agendas semanais, bem como através da realização 

de tarefas com vista à promoção da tomada de 

consciência da importância da distribuição das 

actividades pelo tempo, tomando critérios, como 

por exemplo, a hierarquização de objectivos e o 

grau de dificuldade e/ou interesse das mesmas. Na 

quarta sessão, o objectivo primordial é o 

planeamento e gestão do espaço e do material de 

estudo. Nesta sessão é importante salientar a 

construção da folha de registo das faltas de 

material, a ser revista ao longo do programa. Este 

conjunto inicial de sessões visa conduzir os alunos à 

compreensão de que, previamente a qualquer 

actividade, nomeadamente, de estudo e de 

aprendizagem, tem de haver uma fase de 

planeamento de objectivos e de estratégias. Essa 

fase repercute-se na gestão do tempo, do espaço e 

dos materiais de estudo.  

Após a planificação, é importante desenvolver 

estratégias que auxiliem a manter a atenção de 

modo a realizar de forma eficaz as tarefas de 

aprendizagem. Garantida a atenção, é possível 

memorizar os conteúdos. Nas sessões subsequentes 

são treinadas estratégias que permitem aos alunos a 

focalização e a manutenção da atenção nos 

contextos sala de aula e estudo individual, bem 

como algumas estratégias que lhes permitem 

memorizar com mais facilidade os conteúdos a 

aprender. Deste modo, entre a quinta e a sétima 

sessão, a intervenção tem como alvo os processos 

básicos de processamento da informação (segundo 

módulo). Assim, na quinta sessão, trabalha-se a 

atenção no estudo em casa, começando por uma 

actividade de promoção da discussão sobre a 

definição do processo de atenção. Seguidamente, 

propõe-se aos alunos a realização de uma folha de 

registo dos factores de distracção e das estratégias 

usadas para os controlar (a preencher 

transversalmente ao longo do programa), 

trabalhando-se a técnica do sublinhado como meio 

de salientar a informação relevante. Na sexta 

sessão, trabalha-se o processo de atenção na sala de 

aula, através de uma actividade sobre os principais 

factores de distracção na sala de aula e também, 

através de outra actividade que exigia o recurso a 

aulas simuladas, utilizando o projector multimédia. 

Pretende-se com esta última actividade relevar a 

importância dos aspectos paralinguísticos da 

comunicação, que devem servir de sinais para 

discriminar os conteúdos relevantes dos mais 
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anódinos no discurso dos professores durante as 

aulas. Na sétima sessão, trabalha-se a memorização, 

encarada como um processo duplo de retenção e de 

recuperação. Todas as actividades propostas visam 

a compreensão da necessidade de se criarem pistas 

(associação de ideias, construção de imagens 

mentais, associações a lugares de um percurso 

específico – mnemónica dos lugares), de acordo 

com o princípio de codificação específica (Tulving 

& Thomson, 1973) para garantir a acessibilidade da 

informação retida aquando da sua recuperação. 

Atendendo a que o material a aprender deve ser 

integrado em estruturas com significado (Moreira & 

Buchweitz, 2000) é importante promover, além de 

estratégias de memorização, estratégias de 

compreensão do mesmo. Deste modo, nas sessões 

subsequentes promove-se a internalização de 

estratégias de transformação da informação, 

necessárias à compreensão da informação, tomando 

este processo como uma construção-integração de 

conhecimentos (Kintsch, 1998). Desta forma, entre 

a oitava e a décima sessão, a intervenção foca-se em 

processos de transformação, em particular, na 

compreensão. Assim, na oitava sessão é trabalhada 

a técnica SQ3R – Survey, question, read, recite, 

review -, de modo a auxiliar os alunos a 

desenvolverem estratégias de compreensão de 

textos narrativos e expositivos. Na nona sessão, são 

trabalhadas as técnicas de clarificação, envolvendo 

a consulta quer de dicionários e enciclopédias, quer 

dos próprios manuais, e as técnicas do resumo e da 

esquematização. Com o objectivo de preparar os 

alunos para os anos subsequentes e para a 

progressiva complexificação dos conteúdos 

curriculares, faz-se ainda uma abordagem 

superficial à técnica dos mapas de conceitos. Na 

décima sessão, visando promover o 

desenvolvimento de estratégias de compreensão no 

âmbito de sala de aula e recorrendo a aparelhos 

multimédia com vista à visualização e audição de 

aulas simuladas, treina-se a técnica de tomada de 

notas. 

O fim do processamento da informação é 

produzir uma resposta, uma acção. Deste modo, a 

décima primeira sessão integra o módulo de 

elaboração de resposta. Tem como objectivo 

primordial treinar o pensamento divergente, 

tomando conteúdos de disciplinas como Português, 

Educação Visual e Matemática. Tendo em 

consideração os critérios de avaliação da 

criatividade explicitados por Guilford (1983) – 

fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração-, 

treinam-se os alunos na internalização destes 

critérios e do seu uso com o intuito de realizar 

produções criativas. Por fim, a última sessão consta 

de uma série de actividades com o objectivo de 

aplicar todos os conhecimentos e estratégias 

construídos ao longo das sessões. Com vista a 

“completar um ciclo” os alunos preenchem 

novamente a ficha de avaliação da linha de base dos 

conhecimentos sobre estratégias de aprendizagem e 

são levados a comparar as respostas com aquelas 

que haviam dado no início do programa. No final, 

cada aluno recebe de forma definitiva e num acto 

simbólico, o seu respectivo portfolio.  

Apresentado o programa SABER em termos da 

sua organização, importa explicitar, por último, a 

dinâmica das próprias sessões. Todas as actividades 

são realizadas, primeiro individualmente, 

promovendo-se de seguida a discussão entre os 

alunos, com o objectivo de favorecer o conflito 

sócio-cognitivo. Também se pretendeu desenvolver 
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a tomada de perspectiva do outro, solicitando ao 

grupo que explicasse o raciocínio subjacente à 

opinião do aluno que se expressava. Além disso, 

todas as sessões contam com a presença de um ser 

alienígena (o Mirpur, de Zorax) que tem como 

objectivo, por um lado, fomentar a discussão sobre 

as percepções dos alunos relativamente às 

estratégias e processos envolvidos no estudo, e por 

outro, servir de modelo não só ao nível do 

delineamento estratégico das resoluções das tarefas, 

mas também ao nível do controlo volitivo e 

emocional, com vista à promoção da auto-regulação 

da aprendizagem. 

 

Conclusão 
 

À guisa de conclusão podemos afirmar que o 

programa SABER pretende constituir-se como uma 

aplicação prática do modelo do Adaptable Learning 

(Boekaerts, 1996), visando auxiliar os alunos a 

avaliarem positivamente as situações de 

aprendizagem e, consequentemente, a definirem 

objectivos de mestria. Para tal, a mediatização 

(Feuerstein, 1980; Fonseca, 2001) e a promoção do 

conflito sócio-cognitivo (Doise & Mugny, 1997) 

aparecem utilizados como as estratégias de treino 

mais valorizadas como forma de promover a 

internalização de novas formas de abordar, 

interpretar e avaliar as situações de realização e de 

avaliação das tarefas cognitivas e de aprendizagem. 

Orientado para o desenvolvimento de um estudo 

e aprendizagem eficazes através da apropriação de 

processos cognitivos, o programa assume uma 

sequencialidade nas funções mentais inerente ao 

processamento da informação, nomeadamente as 

fases do planeamento, resolução e avaliação. Todo 

este treino é enquadrado no objectivo da autonomia 

funcional do aluno, ou seja, a sua auto-regulação. O 

desenvolvimento de um portfolio é uma adenda 

favorável à promoção da auto-regulação, o mesmo 

se podendo dizer da Ficha de Integração. Além 

disso, o programa visa treinar, de forma transversal 

a todas as sessões, a gestão do tempo (particular 

dificuldade sentida nos alunos portuguesas desta 

faixa etária), bem como as crenças motivacionais, 

em particular a percepção de eficácia pessoal, dada 

a repercussão destas crenças no desempenho das 

tarefas e na definição de intenções de aprendizagem 

(Boekaerts, 1999; Seegers & Boekaerts, 1993). 

Pelas características do programa evidenciadas 

atrás, a sua aplicação tem algumas implicações. 

Antes de tudo, o facto do programa se basear no 

curriculum do 7º ano de escolaridade do Ensino 

Básico, impõe que a sua aplicação se restrinja a este 

ano de escolaridade. Além disso, dado que a sua 

organização está estruturada em sessões com a 

duração de 90 minutos, é importante que as escolas 

assumam esta característica do programa e 

prevejam salas e horários ajustados.  

Por fim, o programa SABER requer a formação 

específica dos aplicadores. Esta formação deverá 

ser ao nível teórico, bem como ao nível técnico 

(conhecer e compreender as actividades e 

estratégias utilizadas em cada sessão), Acima de 

tudo, a formação dos aplicadores deverá contemplar 

o seu desenvolvimento ao nível das competências 

de interacção e das crenças sobre a 

modificabilidade cognitiva, para que possam, da 

forma mais ajustada, dinamizar as sessões de 

acordo com os objectivos do programa. 
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Resumo 
 
O Trabalho de Casa (TPC) é uma estratégia instrutiva amplamente utilizada na Escola de muitos países. O TPC é um processo complexo que é afectado 

por múltiplos factores de ordem cognitiva, motivacional, social e contextual. A investigação tem-se centrado no tempo despendido na realização das 

tarefas de TPC, no entanto os resultados de vários estudos e as críticas metodológicas sugerem a necessidade de direccionar a pesquisa para outras 

variáveis. O objectivo deste estudo é a análise do poder preditivo da auto-eficácia percebida na Matemática e de três dimensões menos exploradas na 

literatura do TPC (e.g., número de TPC prescritos, taxa de completamento, e correcção percebida do TPC) sobre o rendimento a matemática, em alunos 

portugueses do 5.º e 6.º ano de escolaridade (10 e 11 anos). Os resultados sugerem que o rendimento a matemática se encontra explicado, positiva e 

significativamente, pelas variáveis escolhidas. As conclusões sugerem a urgência de repensar o TPC como ferramenta educativa promotora do sucesso 

académico. 

Palavras-Chave: Trabalho de casa (TPC), rendimento académico, auto-regulação da aprendizagem, Matemática. 

 
 

Homework, self-efficacy and Math achievement 
 

Abstract 
 
Homework is a well known teaching strategy in schools all over the world. Considered as a very complex process, homework is said to be affected by 

numerous factors, being these cognitive, motivational, social or even contextual. Several studies have privileged time spent on homework has main 

variable, however homework research findings and new approach perspectives suggest the need to study other important and impacting variables. The 

goal of the present study is analyzing Math perceived self-efficacy and three other dimensions rarely approached in homework literature (e.g. number of 

Math homework assignments, completion rate and perceived correction of homework assigned) as predictors of  middle school students’ (aged 10-11) 

Math achievement. Data suggest that Math achievement is positive and significantly explained by the chosen variables. Findings stress the importance of 

rethinking homework as a renewed instructional tool designed to achieve success.  

Keywords: Homework, academic achievement, self regulated learning, Mathematics. 

 
 

Trabajo para casa, auto-eficacia y rendimiento en Matemáticas 
 

Resumen 
 
El Trabajo para Casa (TPC) es una estrategia educativa ampliamente utilizada en las escuelas de muchos países. El TPC es un proceso complejo afectado 

por varios factores cognitivos, de motivación, sociales y contextuales. La investigación de ha concentrado en el tiempo gasto en la realización de las tareas 

de TPC, pese a los resultados de varios estudios y las críticas metodológicas sugerir la necesidad de dirigir la investigación para otras variables. El 

objetivo de este estudio es el análisis del poder de predicción de la auto-eficacia percibida en Matemáticas y de tres dimensiones menos examinadas en la 

literatura del TPC (número de TPC prescriptos, tasa de completamiento y corrección percibida del TPC) sobre el rendimiento en matemáticas, en alumnos 

portugueses del 5° y 6° grado (10 y 11 años). Los resultados sugieren que el rendimiento en matemáticas se explica, positivamente y significativamente, 

por las variables elegidas. Las conclusiones sugieren la urgencia en repensar el TPC como una herramienta educativa promotora del suceso académico. 

Palabras clave: Trabajo de casa (TPC), rendimiento académico, auto-regulación del aprendizaje, Matemáticas. 
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Introdução 
 

Os Trabalhos de Casa (TPC) são uma das 

estratégias pedagógicas mais popularizadas em 

diversos países, diferentes gerações e graus de 

ensino (Mourão, 2004; Paik, 2003; Warton, 2001) 

ocupando uma parte significativa quer do 

quotidiano escolar, quer do tempo dos alunos e das 

suas famílias (Cooper & Valentine, 2001; Epstein 

& Van Voorhis, 2001; Van Voorhis, 2001). De 

facto, o termo TPC faz parte do nosso quotidiano. 

Esta transversalidade da expressão TPC parece 

reflectir o seu enraizamento nas práticas educativas 

de diferentes países e de diferentes gerações, tanto 

no contexto escolar como no familiar. Pais e 

professores consideram o TPC como necessidade 

educacional (Carvalho & Burity, 2006), embora se 

constate a existência de sentimentos ambivalentes 

por parte das famílias que muitas vezes o 

experienciam como um fardo e uma imposição. Na 

verdade, o TPC tem sido alvo de múltiplos elogios, 

mas também de numerosas críticas que emergem 

como resultado, quer da experiência do senso 

comum, quer dos trabalhos de investigação que nos 

últimos anos têm sido dedicados a esta temática, 

sobretudo a partir da segunda metade do século 

passado (Cooper, 1989a,b; Cooper & Valentine, 

2001; Rosário, Mourão, Núñez & Solano, 2008). 

Apesar da controvérsia, o TPC instituiu-se como 

rotina curricular, verificando-se uma grande 

constância e uniformidade das práticas dos docentes 

com ele relacionadas.  

 

O TPC – Uma aproximação ao conceito 

O TPC é uma complexa ferramenta educativa 

(Corno, 2000) que faz parte do quotidiano escolar 

(Van Voorhis, 2003) e tem sido alvo de 

investigação durante os últimos 80 anos, pelo 

menos nos EUA (Cooper, Robinson & Patall, 

2006). Considerado um componente importante do 

processo ensino-aprendizagem e do currículo 

escolar, tradicionalmente, o trabalho de casa é tido 

como uma estratégia de ensino, podendo também 

ser concebido como uma política da escola e dos 

sistemas de ensino. De uma forma geral, o TPC é 

definido como o trabalho académico prescrito na 

escola, pelo professor, e que deve ser completado 

pelos alunos fora da escola, em horário extra 

lectivo, geralmente em casa e, deste modo, sem a 

orientação directa do professor durante a sua 

realização (Cooper, 1989a; 2001). Importa aqui 

salientar que esta definição exclui apoios e estudo 

supervisionado na escola, cursos realizados em casa 

ou apoio de profissionais. Hong e Milgram (2000), 

por seu turno, definem o TPC focando-se mais 

numa perspectiva procedimental. Para estes autores, 

a realização do TPC é o processo que ocorre 

quando o aluno inicia, faz um esforço continuado, e 

completa em casa ou noutro contexto extra-escolar, 

as tarefas de aprendizagem que lhe foram prescritas 

na escola. Segundo estes autores, cada aluno aporta 

um padrão pessoal e distinto de desempenho no 

TPC fortemente relacionado com o seu perfil 

motivacional consequentemente influente na sua 

forma de resolver e completar as tarefas de TPC 

prescritas (Hong, Milgram & Rowell, 2004). O 

processo de início e manutenção de um esforço 

continuado com vista à conclusão de uma tarefa 

revela a íntima relação do TPC com o 

desenvolvimento da auto-regulação, tópico que tem 

vindo a ser estudado por diversos autores (e.g., 
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Bembenutty, 2005; Cruz, 2006; Mourão, 2004, 

Rosário, González-Pienda, Núñez, Mourão, 2005). 

O TPC é muitas vezes utilizado pelos professores 

para desenvolver nos alunos competências escolares 

extra-aulas (Rosário, 2004) e quando praticado com 

eficácia pode traduzir-se numa competência que o 

aluno vai adquirindo ao longo do tempo, levando-o 

a desenvolver iniciativa, auto-disciplina, 

responsabilidade, independência e capacidade de 

gestão de tempo (Cooper, 1989b; Corno, 2004; Xu, 

2004). O TPC é por vezes incluído na categoria de 

actividade extracurricular quando se toma por 

unidade de análise, não a tarefa prescrita pelo 

professor, mas o contexto em que esta é realizada, 

nomeadamente em programas de apoio à realização 

do TPC (Cosden, Morrison, Guiterrez & Brown, 

2004), como é o caso das salas de estudo em clubes 

ou associações.  

Outro aspecto a ter em conta na definição do 

TPC prende-se com o seu carácter 

multidimensional. Assim, alguns autores 

perspectivam o TPC como um processo complexo 

envolvendo uma teia de dimensões intrincada pela 

interacção de vários agentes e diferentes contextos: 

a escola, a família, o aluno e o ambiente (Cooper, 

2001; Corno, 2000; Coutts, 2004; Hong & 

Milgram, 2000; Hong e cols., 2004). Todos estes 

agentes são determinantes na eficácia do TPC e 

assumem diferentes responsabilidades: os 

professores planeiam e prescrevem as tarefas que os 

alunos devem completar; os alunos devem realizá-

las e a família, os pares e outros agentes educativos 

podem ou não colaborar no processo, mediante o 

tipo de TPC em causa (Corno, 2000), sugerindo os 

dados de alguns estudos, que é grande a intervenção 

familiar na realização do TPC. Por exemplo, um 

estudo de Van Voorhis (2001) revela que 74% dos 

alunos que completam o TPC dizem que são 

ajudados pela mãe. Hong e colaboradores (2004) 

sugerem que a maior diferença entre o TPC e o 

trabalho escolar é que o primeiro se desenvolve sem 

a presença física do professor e portanto sem a sua 

orientação directa e concomitante, o que conduz à 

necessidade de o aluno fazer escolhas relativamente 

à sua realização e completamento, mas também 

relativamente às circunstâncias e ambiente em que 

o realizará. Exactamente porque existe esta 

possibilidade de escolha, podemos encontrar 

diferentes abordagens individuais ao TPC uma vez 

que o aluno tende a ser responsável pela 

determinação das condições em que aprende, sem 

supervisão do professor (Corno, 2000; Trautwein & 

Köller, 2003).  

A literatura sobre o impacto do TPC no 

rendimento académico dos alunos, é ainda pouco 

robusta e algo inconsistente, pelo que se torna 

essencial aprofundar o estudo de determinadas 

variáveis e aperfeiçoar a metodologia de 

investigação utilizada para abordar um tema de 

assumida complexidade e multidimensionalidade 

(Cooper, 1989b; Cosden e cols., 2004; Hong & 

Milgram, 2000; Rosário e cols, 2005; Trautwein & 

Köller, 2003). Neste sentido, mais recentemente, os 

investigadores têm argumentado que se o tempo 

dedicado à realização dos TPC, uma das variáveis 

mais comuns nos estudos desta área, não é 

suficiente para caracterizar esta estratégia instrutiva, 

parece fundamental alargar o estudo a outras 

variáveis. A partir das sínteses de revisões 

bibliográficas de Cooper (1989b) e Cooper e 

colaboradores (2006), entre outros trabalhos (e.g., 

Rosário e cols., 2008), podemos aperceber-nos de 
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que a investigação se tem concentrado quase 

exclusivamente no tempo gasto com o TPC, em 

detrimento da análise de outras variáveis que 

parecem determinantes na explicação da complexa 

relação entre o TPC e o rendimento académico 

(Cooper & Valentine, 2001; Hong & Peterson-

Lewinson, 2002; Trautwein & Köller, 2003). 

Apesar de o tempo ser um factor importante, por si 

só, tempo não é sinónimo de investimento na tarefa 

e, portanto, este não pode ser o elemento principal 

na complexa teia de relações entre o TPC e o 

rendimento académico. O estudo de Mourão (2004), 

por exemplo, conclui que quer alunos muito 

proficientes quer outros de muito baixa proficiência 

referem gastar a mesma quantidade de tempo no 

TPC. Este, entre outros exemplos (Rosário, 

Mourão, Núñez, González-Pienda & Valle, 2006) 

devem levar-nos a questionar o destaque que tem 

sido atribuído a esta variável no estudo dos TPC e 

da sua relação com o desempenho escolar dos 

alunos. De facto, muitas outras variáveis e factores 

influenciam e interferem nesta relação (e.g., 

factores cognitivos, motivacionais, mas também 

estilos de ensino do professor e políticas de TPC).  

Neste sentido, e uma vez que não existem 

estudos referenciados na literatura que analisem o 

processo do TPC e a sua implicação no rendimento 

escolar, propomo-nos, neste estudo, analisar 

exploratoriamente algumas variáveis relativas à 

dinâmica do TPC de Matemática (e.g., número de 

TPC prescritos, taxa de completamento do TPC, 

correcção do TPC percebida pelos alunos). 

Pesquisámos também auto-eficácia na matemática 

com reconhecido impacto nas notas dos alunos, 

analisando, assim, o valor preditivo de todas estas 

variáveis no rendimento académico de alunos do 5º 

e 6º anos, focalizando a nossa atenção na 

perspectiva do aluno e na sua tipologia de 

realização do TPC em análise.  

 

Método 
 

A maioria dos estudos referenciados na literatura 

(Rosário e cols., 2008) retratam as posições da 

escola – sobretudo dos professores – e das famílias 

face aos TPC, sendo a perspectiva dos alunos 

muitas vezes relegada para segundo plano. Alguns 

autores (Hong & Peterson-Lewinson, 2002; Xu, 

2004) têm sugerido a necessidade de conhecer as 

percepções, comportamentos e atitudes dos alunos 

face ao TPC, uma vez que, como agentes 

fundamentais e principais beneficiários, a sua 

perspectiva é essencial para um conhecimento mais 

objectivo desta problemática. Assim, focalizamos o 

estudo da temática dos TPC na perspectiva dos 

alunos, debruçando-nos de forma mais 

pormenorizada sobre as suas percepções de 

correcção e taxa de completamento do TPC. Cientes 

de que as variáveis supracitadas não dependem 

exclusivamente dos alunos, mas também da política 

de TPC dos seus professores, entre outros factores, 

completámos esta informação com a recolha de 

alguns dados junto dos docentes, dando particular 

destaque ao número de TPC prescritos. Centrámos 

o estudo no domínio da Matemática, reduzindo o 

risco de dispersão e incrementando a validade dos 

dados recolhidos. Optámos pela Matemática porque 

sendo uma disciplina basilar na escolaridade 

obrigatória, nos parece preocupante o historial de 

insucesso que internacionalmente lhe está associado 

(Piscarreta & Cesar, 2001). Perante este quadro de 
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insucesso, nomeadamente em Portugal (Cf. PISA, 

2000, 2003), urge reflectir sobre os múltiplos 

factores e variáveis com potencial impacto no 

aproveitamento escolar desta disciplina pois só 

assim será possível delinear uma intervenção 

pensada e capaz de poder inverter esta rota. O TPC 

poderá ser, entre muitos outros factores, um 

pequeno catalisador para esta mudança.  

 

Procedimentos 

A recolha dos dados foi realizada em 12 escolas 

públicas dos distritos do Porto e Braga (Norte de 

Portugal). Em cada estabelecimento de ensino 

foram seleccionadas aleatoriamente, e de forma 

sempre que possível equitativa, turmas do 5º e 6º 

anos (10 e 11 anos). Os dados foram recolhidos no 

ano lectivo 2006/2007, entre a primeira e a segunda 

ficha de avaliação do segundo período do ano 

lectivo (Janeiro-Abril). 

Esta recolha foi realizada mediante a autorização 

prévia dos pais e das direcções das escolas. Uma 

vez que a aplicação dos materiais utilizados para 

aceder às variáveis esteve a cargo dos professores 

que colaboraram no estudo, todos participaram em 

reuniões onde foram apresentadas, analisadas e 

discutidas as seguintes normas e procedimentos: 

por cada TPC prescrito no período de tempo 

compreendido entre as duas fichas de avaliação, os 

alunos deveriam levar para casa uma Ficha sobre o 

TPC para preencher. Por sua vez, os professores 

deveriam anotar na sua folha de registo a data de 

prescrição do TPC. Por último, no início da aula 

seguinte ou na data prevista para a entrega do TPC, 

um aluno deveria recolher todas as fichas de TPC 

dos colegas e colocá-las num envelope que, depois 

de selado, deveria ser entregue ao professor. Para 

além destes procedimentos, no final do segundo 

período lectivo (abril), depois do segundo teste de 

avaliação, procedeu-se à avaliação da auto-eficácia 

percebida na disciplina de Matemática. Terminado 

o período os professores deveriam preencher os 

dados relativos ao rendimento académico de cada 

aluno na sua folha de registo. A colaboração dos 

diferentes participantes no estudo foi voluntária, 

tendo sido igualmente garantida a confidencialidade 

dos resultados. O tratamento estatístico dos dados 

foi realizado com base no programa SPSS 15.0. 

 

Participantes 

Participaram neste estudo 794 alunos, 

distribuídos por 30 turmas de 12 escolas públicas 

portuguesas. Todos os alunos que participaram no 

estudo frequentavam o 5º e 6º ano de escolaridade 

(10 e 11 anos), 51,3% do sexo masculino e 48,7% 

do sexo feminino, de idades compreendidas entre os 

9 e os 14 anos (M = 11 anos; DP = 0,88). Os 

sujeitos estavam distribuídos pelos dois anos de 

escolaridade (419 frequentam o 5º ano e 375 o 6º 

ano).  

 

Medidas e Variáveis  
 

TPC prescrito 

Esta variável foi avaliada através da contagem 

do número de TPC prescritos, indicados pelo 

professor, na sua folha de registo. Do total de 

alunos participantes no estudo 62,6% tiveram seis 

TPC prescritos; 13,5% cinco TPC prescritos; 19,1% 

quatro TPC e, por fim, 4,8% tiveram três TPC 

prescritos pelos seus professores, o que sugere uma 

grande uniformidade nas práticas de prescrição do 
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TPC entre os vários professores, prática que havia 

já sido relatada por Henriques (2006) num estudo 

realizado em Portugal; entendemos que tal pode 

dever-se ao facto de o nosso estudo incidir na 

disciplina de Matemática, cujos professores, por 

norma, prescrevem regularmente tarefas de TPC. 

 

Taxa de completamento 

A taxa de completamento foi calculada a partir 

da questão de resposta múltipla: “Não fiz este TPC 

todo porque…”. Esta questão apenas foi respondida 

por alunos que não realizaram a totalidade do TPC 

prescrito, seleccionando uma das cinco 

possibilidades de resposta: “porque me esqueci”; 

“não sabia fazer”; “não tive tempo”; “não me 

apeteceu” e Outras – espaço onde os alunos 

poderiam colocar outros motivos para o não 

completamento total dos TPC. Para o cálculo da 

taxa de completamento, subtraiu-se ao total de TPC 

realizados por cada aluno o número de TPC 

incompletos, calculado a partir do somatório das 

respostas à questão “Não fiz este TPC todo 

porque…”. Obtivemos, assim, o número de TPC 

totalmente completados pelo aluno que foi dividido 

pelo número de TPC realizados. O quociente desta 

operação corresponde à taxa de completamento do 

TPC. Os seus valores podem variar entre 0 (não 

completou nenhum dos TPC que realizou) e 1 

(completou todos os TPC que realizou). A média 

total de completamento do TPC é muito elevada 

para os dois anos de escolaridade (M = 0,94; 

DP = 0,155). 

 

Correcção percebida do TPC 

A correcção percebida do TPC foi avaliada a 

partir da resposta dicotómica (Sim/Não) à questão 

“O professor de Matemática corrigiu o último TPC” 

relativamente a cada TPC prescrito pelo professor. 

De uma forma geral, a percepção de correcção é 

bastante elevada para a totalidade da amostra 

(M = 4,66; DP = 1,38). Na análise dos valores 

apresentados, observa-se também que a percepção 

de correcção é ligeiramente inferior nos alunos do 

6º ano de escolaridade (M = 4,39; DP = 1,44). 

 

Auto-eficácia percebida na disciplina de 

Matemática 

A auto-eficácia refere-se a percepções ou 

crenças pessoais sobre a capacidade do indivíduo 

para aprender ou para realizar tarefas num 

determinado nível de desempenho (Bandura, 1986). 

A auto-eficácia percebida foi avaliada em relação à 

disciplina de Matemática de modo a avaliar o seu 

impacto no rendimento escolar (Valentine, DuBois 

& Cooper, 2004) tendo sido utilizada para o efeito a 

seguinte questão “Nesta disciplina acho que sou 

um/a aluna/o…”, sugerindo-se quatro alternativas 

de resposta: “Fraco”; “Médio”; “Bom”; e “Muito 

Bom”. A auto-eficácia percebida na disciplina de 

Matemática é ligeiramente superior para os alunos 

do 5º ano (M = 2,69; DP = 0,843) relativamente aos 

seus colegas do 6º ano (M = 2,49; DP = 0,802), 

comparativamente com o valor médio da amostra 

(M = 2,59; DP = 0,829).  

 

Rendimento Académico na disciplina de 

Matemática 

O rendimento escolar na disciplina de 

Matemática foi avaliado a partir dos níveis 

escolares (sendo 1 o mais baixo e 5 o mais elevado) 

atribuídos aos alunos nesta disciplina no final do 

ano lectivo. A media do rendimento académico na 
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disciplina de Matemática é positiva (M = 3,42; 

DP = 0,935) para a totalidade da amostra, 

verificando-se um decréscimo do 5º (M = 3,56; 

DP = 0,942) para o 6ºano de escolaridade 

(M = 3,28; DP = 0,906).  

 

Análise de dados 

Para alcançar o objectivo principal deste estudo, 

avaliar o impacto da realização do TPC e de 

variáveis associadas ao processo de realização do 

TPC no rendimento académico dos alunos do 5º e 

6º ano na disciplina de Matemática, optámos por 

realizar uma análise de regressão (método 

stepwise); com vista a melhor compreender de que 

forma as diferentes variáveis do TPC analisadas 

neste estudo explicam o rendimento académico a 

Matemática. Apresentamos assim de seguida, e em 

primeiro lugar, a descrição estatística das variáveis 

envolvidas nesta investigação. 

 

Resultados 
 

Regressão múltipla (stepwise) 

A quantidade de variância explicada do 

rendimento em Matemática é de 51,5% 

(R2
ajustado = 0,515). Podemos observar na tabela 2 

que o rendimento escolar a Matemática é predito 

por 4 variáveis, modelo 4 [auto-eficácia percebida 

na disciplina de Matemática (β = 0,689; t = 25,81; 

p < 0,001; mudança em R² = 0,500); correcção 

percebida do TPC (β = 0,069; t = 2,04; p < 0,05; 

mudança em R² = 0,012); taxa de completamento 

(β = 0,060; t = 2,26; p < 0,05; mudança em 

R2 = 0,003); total de TPC prescritos pelo professor 

(β = 0,067; t = 1,97; p < 0,05; mudança em 

R2 = 0,003), que em conjunto explicam 51,5% da 

variância total do rendimento nesta área do 

conhecimento (R2 = 51,8; R2
ajustado = 0,515)]. 

Da análise da tabela 2, atendendo unicamente 

aos resultados relativos à quarta equação, em que se 

encontram todas as variáveis, é possível concluir 

que o rendimento académico na disciplina de 

Matemática melhora à medida que: aumentam os 

níveis de auto-eficácia percebida nesta disciplina 

(β = 0,689; p < 0,001); aumenta a percepção de 

correcção do TPC (β = 0,069; p < 0,05); existe um 

incremento na taxa de completamento do TPC 

(β = 0,060; p < 0,05) e são prescritos mais TPC pelo 

professor (β = 0,067; p < 0,05).  

 

Conclusão 
 

A partir dos dados e das análises apresentadas 

podemos concluir que, de todas as variáveis 

estudadas, a auto-eficácia percebida na disciplina de 

Matemática é aquela que assume maior valor 

preditivo do rendimento académico nesta disciplina. 

Valentine e colaboradores (2004), realizaram uma 

meta-análise da revisão da literatura sobre a relação 

entre as crenças pessoais sobre características e 

capacidades do self (auto-conceito, auto-estima e 

auto-eficácia percebida) e o rendimento académico. 

Neste trabalho verificaram, de forma consistente, a 

existência de uma influência favorável das 

primeiras na segunda variável, constatando também 

que este efeito era superior quando se avaliavam 

crenças pessoais em relação a um domínio 

específico, como por exemplo, uma dada disciplina. 

Zimmerman (1995) sugere também que de todas as 

medidas do self, a percepção auto-eficácia
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Tabela 1. Descrição das variáveis envolvidas na investigação 
 

Variáveis Média DP Minimo Máximo 

Taxa de completamento 0,937 0,160 0 1 

Correcção percebida do TPC 4,669 1,281 0 6 TPC 

Total de TPC prescritos 5,276 0,963 3 6 

Auto-eficácia a Matemática 2,611 0,826 1 4 Motivacionais 
e de 

Rendimento Rendimento escolar de Matemática 3,421 0,930 2 5 

Tabela 2. Coeficientes de correlação múltipla (R), quantidade de variância explicada pelo conjunto de variáveis 
incluídas no modelo (R2), e quantidade de variância explicada particularmente por cada uma das variáveis 
incluídas no modelo de predição (mudança no R2), correspondentes ao tipo de variáveis do TPC que predizem o 
rendimento escolar na disciplina de Matemática 
 

Modelo R R2 
R2

 

ajustado 
F(gl) p< 

Mudança 
no R2 

Mudança 
no F(gl) 

p< 

Modelo 1 0,707 0,500 0,499 699,846(1) 0,000 0,500 699,846(1) 0,000 

Modelo 2 0,716 0,512 0,511 366,572(2) 0,000 0,012 017,044(1) 0,000 

Modelo 3 0,718 0,515 0,513 246,969(3) 0,000 0,003 004,342(1) 0,038 

Modelo 4 0,720 0,518 0,515 186,928(4) 0,000 0,003 004,271(1) 0,039 

Modelo 1: Auto-eficácia percebida na disciplina de Matemática. 
Modelo 2: Auto-eficácia percebida na disciplina de Matemática; correcção percebida do TPC. 
Modelo 3: Auto-eficácia percebida na disciplina de Matemática; correcção percebida do TPC; taxa de 
completamento. 
Modelo 4: Auto-eficácia percebida na disciplina de Matemática; correcção percebida do TPC; taxa de 
completamento; total de TPC prescritos. 

 

é a que se encontra mais relacionada com o 

rendimento académico. Ora este estudo parece 

acrescentar algumas evidências empíricas ao 

argumento que sustenta a elevada influência das 

percepções de auto-eficácia no rendimento 

académico. É, no entanto, de  salientar que nesta 

análise de regressão foi tomado um número 

reduzido de factores, ficando por explorar o peso 

relativo de outrasvariáveis (e.g, relacionadas com o 

processo de instrução, com a auto-regulação da 

aprendizagem, com os objectivos escolares dos 

alunos) igualmente com impacto no rendimento 

académico.  

Acrescenta-se, desta forma, evidência empírica 

aos dados da investigação que tem sugerido que a 

auto-eficácia influencia o comportamento do aluno 

face ao seu estudo, nomeadamente no esforço 

despendido e na persistência na realização das 

tarefas (Bandura, 1986; Trautwein, 2007), factores 

que pensamos serem decisivos para a realização e 

completamento do TPC. Na realidade, os alunos 

que se percepcionam como mais capazes em 

determinada disciplina, ou área de estudo, são mais 

passíveis de se envolverem nas tarefas relacionadas 

com esses domínios (Rosário, 2004). Estes dados 

são concordes com os de Zimmerman e Kitsantas 

(2005) que sugerem que os alunos que completam 
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mais TPC teriam também percepções de auto-

eficácia mais positivas. O estudo realizado por estes 

autores confirma que as práticas relacionadas com o 

TPC podem ser tomadas como preditores para a 

percepção de auto-eficácia relacionada com a sua 

capacidade para aprender e a responsabilidade pela 

aprendizagem, sugerindo que uma vez que os 

alunos completam o TPC fora da escola, o facto de 

o conseguirem completar com sucesso, favorece a 

sua auto-eficácia percebida nestes domínios 

específicos. 

Esta relação leva-nos a constatar a necessidade 

de futura investigação no sentido de se clarificar o 

peso relativo da auto-eficácia percebida e de outras 

variáveis na realização e no completamento do 

TPC. Reach e Cooper (2004) chamam a atenção 

para as frequentes dificuldades que os alunos 

encontram em concluir atempadamente, e de forma 

adequada, os seus TPC, e alguns autores (e.g., 

Bryan & Burstein, 2004) têm colocado a tónica nas 

dificuldades dos pais e familiares em acompanhar 

adequadamente as crianças e adolescentes na 

realização dessas tarefas. No entanto, a investigação 

tem demonstrado que, entre outros factores, o 

sentido de controlo pessoal sobre a aprendizagem é 

uma das principais fontes de motivação intrínseca 

para continuar a aprender por si só, 

independentemente das orientações ou do contexto 

escolar (Zimmerman, 1995). Assim, importa 

esclarecer, em futuros estudos, que factores de 

ordem pessoal (comportamental e motivacional) 

poderão estar a contribuir para esta dificuldade de 

conclusão do TPC, nomeadamente no que se refere 

às competências de auto-regulação da 

aprendizagem. 

Destaca-se também nesta análise a importância 

do papel do professor, quer através do feedback que 

proporciona, quer através da prescrição do TPC, 

que assume, como vimos, um poder explicativo nos 

resultados escolares dos alunos, no sentido em que 

quanto maior é o número de TPC prescritos, melhor 

é a nota de final de período dos alunos. Em sala de 

aula, o professor pode ainda ter um papel 

fundamental na determinação dos efeitos do TPC, 

nomeadamente, através do controlo, correcção e 

tipo de feedback prestados aos trabalhos prescritos 

(Carvalho & Burity, 2006; Paik, 2003). Assim, o 

facto de diferentes variáveis relacionadas com o 

TPC assumirem um poder explicativo no 

rendimento académico, conquanto que baixo, 

alerta-nos para a relevância da continuidade do 

estudo desta ferramenta instrutiva de promoção da 

auto-regulação da aprendizagem, procurando 

esclarecer os factores que mais contribuem para um 

incremento da qualidade do processo ensino-

aprendizagem e, consequentemente, do rendimento 

académico (Rosário e cols., 2006; Rosário e cols., 

2008). 

A análise de regressão confirmou a relevância da 

taxa de completamento do TPC ao sugeri-la como 

um dos preditores do rendimento académico a 

Matemática. Contudo, é de salientar ainda a 

importância do papel do professor através do 

número de TPC prescritos num dado período de 

tempo e da percepção do aluno sobre a correcção do 

TPC providenciada pelo professor. Estes dados 

sugerem que o tipo de feedback prestado pelo 

professor, dimensão que não foi avaliada neste 

trabalho, poderá ter um efeito positivo desta 

variável no rendimento escolar a Matemática. Mais 

estudos serão necessários para confirmar as 
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sugestões aqui enunciadas e aprofundar a 

compreensão dos resultados encontrados, 

avaliando-se, por exemplo, o impacto diferencial de 

diversificados tipos de feedback na optimização da 

eficácia do TPC e na consequente promoção do 

desempenho escolar dos alunos, a existência de uma 

quantidade ideal de TPC prescritos em termos de 

frequência e extensão das tarefas prescritas ou os 

factores pessoais, motivacionais e contextuais que 

determinam as taxas de realização e completamento 

do TPC.  

No entanto, a complexidade destas relações só 

poderá ser dilucidada com análises estatísticas mais 

complexas como, por exemplo, através de modelos 

de equações estruturais (SEM). De facto, a escassa 

variância explicada das variáveis relacionadas com 

o TPC poderia ser explicada porque o seu efeito 

sobre o rendimento é mais indirecto do que directo, 

por exemplo, através da auto-eficácia; portanto, 

através deste tipo de metodologia (SEM) 

poderíamos comprovar se a implicação na 

realização de TPC significativos melhoraria a auto-

eficácia dos alunos e, através desta mediação, o 

rendimento dos alunos. Por fim, se esta melhoria do 

rendimento e na auto-eficácia influiria 

positivamente na implicação dos alunos no 

realização dos TPC futuros. A este nível, seria 

interessante alargar a amplitude da investigação ao 

estudo de variáveis relacionadas com os 

antecedentes motivacionais e comportamentais 

destes resultados, tais como as expectativas de 

resultados e o valor atribuído às tarefas (Eccles & 

Wigfield, 2002). Finalmente, cientes de que o 

rendimento académico pode ser afectado por uma 

vasta panóplia de factores que não foram objecto 

deste estudo, como sejam o conhecimento prévio da 

disciplina ou a competência cognitiva, o facto de 

diferentes variáveis relacionadas com o TPC 

assumirem um poder explicativo do rendimento 

académico, ainda que baixo, sublinha a importância 

da continuidade do estudo desta estratégia de 

promoção de processos da auto-regulação da 

aprendizagem, procurando esclarecer os factores 

que mais contribuem para o incremento da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, para a melhoria do rendimento 

académico. De facto, estes resultados sugerem que 

o TPC se pode assumir também como ferramenta 

essencial no sistema educativo, uma vez que parece 

contribuir quer directa quer indirectamente para o 

objectivo último da educação: preparar o indivíduo 

para aprender ao longo da vida. Assim, os 

diferentes agentes envolvidos na missão educativa 

deveriam procurar analisar e promover formas de 

utilizar activa e intencionalmente o TPC com este 

propósito, explicitando-se, por exemplo, as 

intenções da escola no âmbito dos TPC, nos 

projectos curriculares de escola ou turma. A 

concretização deste objectivo poderia passar, entre 

outros, por uma abordagem teórica e empiricamente 

fundamentada do TPC, enquanto estratégia 

pedagógica, na formação inicial de professores. 

Estamos conscientes de que os resultados do nosso 

estudo são apenas uma pequena luz que aponta 

alguns caminhos no sentido do afinamento do TPC 

enquanto estratégia instrutiva, então sim, 

justificadamente privilegiada.  
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Influência das cores na motivação para leitura das 
obras de literatura infantil 

 
 Motivação na leitura infantil 

 
Geraldina Porto Witter 

Oswaldo Alcanfor Ramos 
 

 
Resumo 
 
Objetivou-se estudar a influência das cores na preferência por texto de literatura infantil e na motivação para leitura. Atuaram como participantes 30 pré-

escolares com idade de 4 a 6 anos, metade de cada gênero. Os dados foram colhidos via questionário, situação de escolha e leitura de história. Os 

resultados mostraram que meninos e meninas discordam quanto à preferência por cores, escolha de livro por cor e do que mais gostam no livro. Não há 

diferença de gênero quanto a gostar de livros de história, de ouvir a leitura de história, nem quanto à posse deste objeto sendo esta muito limitada nos dois 

grupos, também não diferem sobre o que lembram da história lida para eles. Os professores precisam recorrer a estratégias específicas para meninos e 

meninas para respeitar as diferenças. É recomendável desenvolver programas que facilitem o acesso aos livros.   

Palavras-chave: Motivação, leitura, pré-escola. 

 

 
Colors influence in reading motivation of literature infantile PIECES 

 
Abstract 
 
The aim was to study the colors influence in the preference by text of infantile literature and in motivation to reading. Were participants 30 preschoolers 

aged 4 to 6 years old, half of each gender. The data was collected by questionnaire, choice’s situation and story reading. The results showed discrepancies 

between girls and boys concerning colors` preference, choice of book by color and about what they liked more in the book. There is no gender difference 

about appreciation of story book, to listen to a story, to have books, even with this condition very limited in the two groups, they also did not differ in 

what they remember of the story. The teachers must use specific strategies for boys and girls in order to respect the differences. It is recommended to 

develop programs to facilitate access to books.  

Keywords: Motivation, reading, kindengartens. 

 
 

La influencia de los colores en la motivación para la lectura de obras de literatura 
infantil 

 
Resumen 
 

El objetivo fue estudiar la influencia de los colores en la preferencia por textos de literatura infantil y en la motivación para la lectura. Participaron 30 

niños del jardín de infancia con edad entre 4 y 6 años, siendo la mitad de cada sexo. Los datos fueron cosechados por medio de un cuestionario, situación 

de elección y lectura de historia. Los resultados mostraron que los varones y las chicas presentaron diferencias en relación a las preferencias por colores, la 

elección de libros por color y sobre lo que más les gusta del libro. No hubo diferencia de género en el hecho de gustar de libros de historias, de oír la 

lectura de historias, ni en relación a poseer ese objeto, siendo esta última muy limitada en los dos grupos. Tampoco se diferenciaron en relación a lo que 

recuerdan de la historia que les leyeron. Los maestros deben recurrir a estrategias específicas para varones y chicas para respetar las diferencias. Se 

recomienda desarrollar programas que faciliten el acceso a los libros. 

Palabras clave: Motivación, lectura, jardín de infancia. 
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Introdução 

 

A cor sempre fez parte da vida do homem, 

sempre houve o azul do céu, o verde das árvores, o 

vermelho do pôr do sol, foi na natureza que o 

homem conheceu as cores, o colorido natural 

chamou sua atenção, comunicou-lhe alguma coisa, 

despertou-lhe sentimentos. Surgiu, então, o desejo 

de reproduzi-lo, de se comunicar; e de se expressar 

por meio de sua linguagem simbólica, recorrendo 

também ao colorido. Emergiam as cores na arte, nos 

objetos, nas casas, todo o ambiente fica colorido. 

Busca-se torná-lo agradável, belo. 

No cotidiano, quase que imperceptivelmente, as 

pessoas se referem às cores definindo as coisas por 

meio delas. Segundo Pauli (2004), as cores são 

vistas como se fizessem parte da aparência dos 

objetos, criando uma associação entre ambos; a cor 

das nuvens, a cor da fachada da casa, a cor do 

vestido, a cor do carro.  Quindici (2004) define cor 

como uma sensação provocada pela luz sobre os 

órgãos da visão, sendo assim, na ausência da luz, os 

objetos deixam de manifestar a cor, ainda que 

continuem sensíveis ao tato da mão que os toca. O 

mesmo autor lembra que a cor é a combinação de 

sensações físicas e a interpretação psicológica dela, 

resultante do processamento do olho e do cérebro. 

A esta consideração pode-se acrescentar que é via 

educação que são estabelecidas as redes neurais que 

viabilizam o reconhecimento e a denominação das 

cores e mesmo as preferências e outros aspectos 

emocionais manifestados em relação a elas (Posner 

& Rothbart, 2007). Vale lembrar que as redes 

neurais para linguagem, leitura, escrita já começam 

ao nascimento, o que dá base para programas de ler 

e contar histórias bem precocemente. (Witter, 1996, 

1998, 2000). 

Seguindo esses pressupostos, Jackson (1994) diz 

que o fenômeno da cor está na mente, devendo ser 

estudado levando em consideração as características 

fisiológicas, físicas e psicológicas envolvidas no 

processo de visão. Daí a importância em ressaltar o 

processo de percepção visual, pelo qual o homem 

mantém o contato com o mundo ou obtém 

informações sobre ele e conhece os objetos, 

eventos, lugares suas representações no meio 

ambiente. O homem, por meio da visão, percebe de 

uma só vez a imagem completa do objeto. O olho, 

ao examinar um objeto complexo, não se 

movimenta de modo uniforme, mas sempre busca e 

discrimina os pontos mais informativos (Toschi, 

1989). Certamente a cor pode ser um destes pontos. 

Um estudo elaborado por Ferreira, Melo, 

Carvalho e Leite (2000) demonstra a associação das 

cores a diversas situações da vida das pessoas. Com 

base nessa propriedade, faz-se uso de cores para 

indicar condições diversas: perigo, atenção, 

qualidade de alimentos, acidez e alcalinidade em 

experimentos químicos e outras. Essas associações, 

segundo o estudo, dependem de diversos aspectos: 

geográficos, culturais, idade. No que diz respeito 

aos fatores geográficos, essas associações 

preferenciais podem facilmente ser identificadas na 

preferência por certas cores. 

Segundo Jackson (1994) as pessoas de lugares 

tropicais gostam mais de cores saturadas e com 

brilho; já os moradores de regiões mais temperadas 

possuem uma tendência para cores sombrias. Isso se 

deve, possivelmente, ao fato de serem essas as cores 

que estão mais acostumados a ver no seu habitat 

natural. 
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Um exemplo de que a associação é dependente 

de aspectos culturais é a cor branca. No ocidente ela 

é associada à pureza e à alegria, sendo muito usada 

por noivas no dia de seu casamento. No oriente, é a 

cor da morte e dor, sendo o vermelho a cor 

convencional para o vestido de noiva. O parâmetro 

idade também deve ser considerado. No caso de 

crianças pequenas é bem perceptível. Apesar de 

muitos pais estimularem o uso de cores pastéis, as 

crianças, em geral, são atraídas por cores vivas, 

principais cores de seus brinquedos. 

Hoje, os adolescentes muitas vezes rejeitam o 

uso de cores e optam por preto (Ferreira, Melo, 

Carvalho e Leite, 2000), provavelmente como uma 

forma de chocar, de protestar ou de associar-se a 

grupos específicos. À medida que envelhecem, 

muitas pessoas passam a preferir cores mais 

neutras. Aqui o fator cultural provavelmente 

também seja responsável por essa mudança; 

convencionou-se que idoso fica melhor em cores 

neutras, mas, há carência de pesquisas na área. 

A cor é um dos principais fatores determinantes 

da forma como as pessoas se relacionam com o 

ambiente e o que ele transmite. A importância das 

cores em interiores e sua influência nas pessoas 

tornam-se evidentes quando se lembra que, em 

média, cerca de dois terços do tempo humano são 

vividos em ambientes internos. Elas influenciam o 

dia-a-dia, o comportamento, ajudando a alterar o 

estado de espírito das pessoas, podendo também ser 

usadas para atingir objetivos específicos, uma vez 

que, diante delas, as pessoas podem ser receptoras 

pacíficas. Hoje, a cor não é simplesmente um 

elemento estético, é responsável por uma série de 

mudanças de atitudes, ela pode influenciar a pessoa 

a comprar ou vestir uma determinada roupa ou 

decorar um determinado ambiente. Esta maneira de 

influenciar tem sido muito explorada pelas 

empresas de marketing, comunicação e propaganda. 

As cores determinam efeitos psicológicos sobre 

as pessoas expostas a elas e, ao utilizá-las de forma 

adequada, contribuem para a construção das 

marcas, identidades, expressões e atitudes, com seu 

significado determinado pela cultura (Jackson, 

1994). 

Até fabricantes de medicamentos se preocupam 

com a cor dos remédios. Existem pesquisas 

comprovando a influência da cor na eficácia de 

medicamentos, assim um artigo publicado no 

British Medical Journal, um dos periódicos mais 

conceituados da área, mostra que algumas cores são 

associadas a determinados remédios, e a 

experiência mostrou que elas podem ser positivas 

ou negativas, sendo ainda mais latente na escolha 

da cor de placebos (Craen, Leonard & Pieter, 1996). 

A cor tem também grande importância em sua 

relação com as crianças, não é sem razão, que a 

maioria dos produtos voltados para o universo da 

criança, tais como brinquedos, roupas e acessórios, 

são muito coloridos, chamando assim a atenção e 

aguçando os sentidos dos pequenos. Também a 

educação infantil tem se utilizado desse recurso 

como um meio para a educação. 

Uma pesquisa realizada pelo departamento de 

química orgânica da Universidade Federal 

Fluminense demonstrou a eficácia da utilização da 

cor para ensinar conteúdos de ciência na pré-escola, 

para crianças entre 3 e 6 anos de idade. Segundo os 

pesquisadores, os educadores devem buscar 

conteúdos dentro do mundo em que a criança brinca 

e vive, que possam ser trabalhados e que levem a 

construir os primeiros significados do mundo
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científico (Amparo, Bernardino, Borges, Burtoloso 

& Melo, 2001). 

É importante então fazer um uso equilibrado da 

cor, sabendo escolher também aproximações 

convenientes. Segundo Giacomantonio (1981), 

imagem em preto e branco fica mais comunicativa, 

no sentido de que se permite alcançar, desde logo, o 

significado dela, sem distrair o observador com 

jogos cromáticos especiais. Por outro lado, a cor dá 

à imagem a possibilidade de trazer uma informação 

mais completa da realidade; uma vez que o mundo 

humano é de cores. Entretanto, o emprego da cor 

leva a pessoa freqüentemente a considerar mais o 

aspecto estético da imagem do que a mensagem 

nela contida. A combinação de preto e branco é 

também mais facilmente manipulável, permitindo 

maior autonomia de elaboração, sendo também 

utilizável em condições de fraca luminosidade ou 

pelo emprego de fontes particulares de visão e 

exigências de tomadas especiais (Giacomantonio, 

1981). Mas para a criança a cor parece ser mais 

estimulante. 

Como lembra Faust (1995) a ilustração e 

associação da cor a ela ocupam papel importante no 

ensino-aprendizagem da leitura. A cor é de grande 

importância nos livros para crianças, o colorido dos 

livros dá à criança o prazer do jogo visual, desperta 

a curiosidade. Segundo Coelho (1997), na literatura 

infantil as cores devem ser bem vivas e 

contrastantes, pois, dessa forma, reforçam a alegria 

ou o bom humor sugerido pelo desenho. Mas, 

viabilizar que elas pintem as figuras pode ser 

importante para uma maior integração leitor-texto. 

Permitir-lhes liberdade no desenhar e no colorir 

pode ser ainda mais poderoso no processo de 

aprendizagem (Faust, 1995). 

Segundo Pantaleo (2004), os livros infantis 

ilustrados nos últimos tempos estão mudando 

quanto a narrativa, os aspectos verbais, os tipos de 

enredo, a forma de finalizar a narrativa, o arranjo 

espacial do texto, uso de palavras onomatopéicas 

etc. Isto sem lembrar que também passaram a 

integrar o mundo digital ampliando seu acesso pelas 

crianças que podem recorrer a um computador. 

Infelizmente, muitas das mudanças podem 

tornar mais atraentes as obras, mas também as 

tornam mais caras e menos acessíveis para as 

camadas menos privilegiadas da população. De 

qualquer forma, independente da classe social do 

leitor, a cor é um elemento importante no livro 

infantil e merece ser cuidadosamente pesquisada. 

O estudo da aquisição de linguagem pela criança 

tem despertado grande interesse por parte dos 

estudiosos que pesquisam a linguagem como 

manifestação do desenvolvimento humano e 

instrumento capaz de transformações 

comportamentais a partir de um melhor 

conhecimento da própria natureza da linguagem 

(Mello, 1980). No Brasil, geralmente, a composição 

do livro didático de português se apóia em 

reprodução de textos literários. Esses devem ser 

analisados quanto à adequação e interesse junto aos 

alunos, pois, muitas vezes, seus valores estéticos 

que foram critérios para sua escolha não expressos 

em função de tempo, autor e lugar, por uma 

linguagem e conteúdo que muitas vezes não 

correspondem à realidade lingüística dos leitores, e 

por esse motivo não atingem os objetivos (Mello, 

1980). Tornam-se, então necessários estudos sobre 

a adequação de textos de leitura à criança brasileira, 

escolha criteriosa dos mesmos que podem resultar 

na formação de leitores interessados durante toda a 
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vida e reitera-se a importância do texto didático 

como veículo de socialização, informação de idéias 

e valores transmitidos aos estudantes. 

As crianças de regiões sócio-econômicas 

desfavorecidas raramente encontram estímulo para 

adquirir hábitos de leitura. Segurar um livro, folhear 

suas páginas, deter a atenção no seu conteúdo 

tornam-se dificuldades decorrentes da falta de 

estimulação. Os estímulos gráficos provocam uma 

resposta de leitura que, uma vez estabelecida, ficará 

sob controle do próprio sujeito que desenvolverá 

por meio da leitura outros comportamentos. A 

ilustração é um dos elementos que geralmente 

acompanham o texto destinado à leitura infantil, ela 

enriquece e facilita a percepção visual das crianças 

(Melo, 1980). 

A ilustração pode facilitar a compreensão e a 

memorização do conteúdo do texto (Romano, 

2006), sendo assim um elemento facilitador da 

aprendizagem. Vale lembrar que a cor pode ser um 

elemento a acrescentar na referida facilitação. 

Para Silva (1993), ler é, numa primeira 

instância, possuir elementos de combate à alienação 

e ignorância; ler se constitui num instrumento de 

luta contra a dominação. A leitura representa 

ferramenta fundamental para a formação social e 

cognitiva do sujeito, o que o qualifica para sua 

inserção na cultura. A habilidade de leitura ocupa 

papel importante na vida humana, em especial no 

sistema escolar, que tem como um de seus 

principais objetivos ensinar conceitos por meio de 

práticas que requerem habilidades de leitura 

(Santos, Primi, Taxa & Vendramini, 2002). 

É na pré-escola que se formam as atitudes 

fundamentais diante do livro. A criança que toma 

contato com o livro pela primeira vez ao entrar na 

escola, costuma associar a leitura com a situação 

escolar, principalmente se não há leitura no meio 

familiar. Se o trabalho escolar é difícil e pouco 

compensador, a criança pode adquirir aversão pela 

leitura e abandoná-la completamente quando deixar 

a escola. É conveniente então que o livro entre para 

a vida da criança antes da idade escolar e passe a 

fazer parte de seus brinquedos e atividades 

cotidianas. Mello (1980) salienta que o atrativo da 

figura pode ajudar a criança a se interessar e 

desenvolver a leitura, se utilizado nos primeiros 

anos de aprendizado para introduzir novas palavras 

ou como estímulo para verbalizações, sendo a cor 

um dos aspectos do estímulo. 

A importância da ilustração quer no livro de 

literatura infanto-juvenil, quer no livro didático é de 

tal ordem que merece pesquisa e usos variados. 

Especialistas em ilustração de livros infantis são 

artistas com competência para alcançar e motivar 

este público. A relevância da matéria é de tal ordem 

que tecnologias especiais de ensino surgiram tendo 

por base este conhecimento. Foi assim que surgiu a 

tecnologia de ensino denominada Ensino com livros 

de figuras, própria para os níveis pré-escolar, 

fundamental e médio (Tiedt, 2000) e que permite 

trabalhar uma ampla gama de conteúdos, promove a 

motivação e o desenvolvimento da leitura, da 

escrita, da criatividade e da cognição entre outros 

aspectos. Entretanto essa tecnologia é praticamente 

desconhecida no Brasil onde não se encontra 

produto nacional desta natureza. Para a produção de 

material ilustrado para crianças, pesquisas sobre 

figuras precisam ser feitas antes da publicação e 

após a mesma, já que há variação de geração para 

geração no que concerne a este assunto. 
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Partindo destas considerações, o presente estudo 

teve como objetivo geral averiguar o nível de 

influência das cores na apreciação de obras de 

literatura infantil e na motivação para leitura. 

Como objetivos específicos a pesquisa verificou: 

a opinião das crianças quanto aos padrões de cores 

usadas na ilustração de livro infantil; o contato das 

crianças com livros e cores e comparou a opinião de 

meninos e meninas quanto aos itens anteriores. 

 

Método 
 

Participantes 

Ao todo atuaram como participantes 30 crianças 

pré-escolares, sendo metade de cada gênero. 

Quanto aos participantes do gênero masculino 

60% tinham 4 anos, 27% eram de 5 anos e 13% de 

6 anos. Do gênero feminino 73% possuíam 4 anos, 

20% tinham 5 anos e 7% contavam 6 anos. 

Dos 30 sujeitos da pesquisa dois do gênero 

masculino tinham apenas mãe; os demais possuem 

pai e mãe. O grau de instrução se dividia dos pais 

(N = 29), (N = 2) tinham cursado o ensino 

fundamental, 10% (N = 3) o ensino médio 

incompleto, 67% (N = 20) ensino médio, 4% 

(N = 1) superior incompleto e 10% (N = 3) superior 

completo. A instrução das mães (N = 30) teve a 

seguinte distribuição: 10% (N = 3) cursaram o 

ensino fundamental, igual número fez o ensino 

médio incompleto, 47% (N = 14) o ensino médio, 

20% (N = 6) o superior incompleto e 13% (N = 4) 

superior completo. Quanto à profissão dos pais 

(N = 29), do gênero masculino 36% (N = 10) 

realizavam trabalhos manuais, 60% (N = 17) faziam 

trabalhos que exigiam ensino fundamental e médio 

e 4% (N = 1) trabalhos que requeriam o curso 

superior. As mães dos sujeitos femininos (N = 30) 

53% (N = 16) realizavam trabalhos manuais, 43% 

(N = 13) atuavam em trabalhos que exigiam ensino 

fundamental e médio e 4% (N = 1) trabalhos que 

requeriam curso superior. 

 

Material 

Para cumprir os objetivos propostos na pesquisa, 

foi solicitado aos responsáveis pelas crianças 

assinarem um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que lhes foi garantido o sigilo das 

informações e a possibilidade de sair da pesquisa 

quando o desejassem. Para coleta dos dados, 

utilizou-se uma obra da literatura infantil (Pinto, 

1994), contendo desenhos de diversas cores. A obra 

foi copiada por meio de um scanner, sendo 

preservadas as cores originais na primeira cópia e 

reproduzidas: uma em preto e branco e outras com 

os desenhos monocoloridos, em azul, em vermelho, 

em amarelo e em verde. Também foi utilizado um 

questionário com questões abertas e fechadas, 

sendo a primeira parte a descrição das 

características pessoais e a segunda, questões 

específicas sobre os livros que possuíam, outras 

questões se referiam aos aspectos que chamaram 

mais atenção e despertaram maior satisfação, 

relacionados com a motivação e estímulos para 

leitura. 

 

Procedimento 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa envolvendo seres humanos da UMC 

(CAAE-005, Processo CEP-017/2005) foram 

inicialmente contatados os responsáveis pelos 

participantes, como parte do Projeto de Prevenção 
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de Problemas Biopsicosociais: atuação de 

profissionais pesquisadores e futuros pesquisadores. 

A coleta de dados foi realizada na residência dos 

participantes em local reservado e silencioso. O 

instrumento foi aplicado pelo pesquisador de forma 

individual. Os pais inicialmente responderam as 

questões a respeito das características pessoais de 

caracterização dos participantes. Posteriormente as 

crianças responderam os demais itens e receberam a 

instrução para observar as obras, sendo em primeira 

instância apresentadas uma a uma começando pela 

obra em preto e branco, em seqüência a azul, a 

vermelha, a verde, a amarela e a colorida; foi 

aplicada a questão sobre qual livro era o mais 

bonito na opinião do participante. Após foram 

apresentadas todas as obras dispostas uma ao lado 

da outra na ordem referida e aplicadas às demais 

questões similares a anterior, os dados obtidos 

foram separados e comparados de acordo com o 

gênero. Para a análise dos dados recorreu-se à 

estatística não paramétrica em função do N, dar 

inexistência de dados populacionais e da forma pela 

qual foram colhidos os dados. A margem de erro foi 

estabelecida, pelas mesmas razões, em p ≤ 0,05. 

Outras informações aparecem junto aos dados, pois 

isto facilita a leitura dos mesmos. 

 

Resultados e Discussão 
 

No início das questões específicas os 

participantes foram perguntados sobre a cor de sua 

preferência, seguem na Tabela 1 os resultados.  

Em relação à preferência pelas cores, do gênero 

masculino 33% preferem o azul, 27% o verde, 13% 

o branco, 20% o laranja e 7% o marrom e do gênero 

feminino 7% preferem o azul, 26% o laranja, 7 % o 

marrom, 53 % o rosa e 7% o vermelho. No total da 

soma dos dois gêneros 20% preferem o azul, 7% o 

branco, 23% o laranja, 7% o marrom, 27% o rosa, 

13% o verde e 3% o vermelho. Foi aplicado o teste 

do quiquadrado na soma da freqüência do total e 

constatou-se que existe diferença estatisticamente 

significante entre as cores preferidas 2OX = 21,15, 

( 2
CX  = 11,07, n.sig = 0,05, n.g.l = 1), permitindo-se 

concluir que rosa, laranja e azul são prevalecentes. 

Para verificar se a opinião de meninos e meninas 

era similar (Ho: M = F) foi feito o teste de 

correlação de postos (Siegel, 1956) tendo-se 

obtido ro= 0,21 e como N = 7, p ≤ 0,05, rc = 0,67. 

Pode-se concluir que não apreciam as cores da 

mesma forma, sendo a hierarquia masculina 

diferente da feminina. No gênero masculino, o azul 

é a cor preferida, esta cor está associada à cultura da 

amostra, assim como o rosa é a cor que se associa 

ao gênero feminino, pode influir o fato de os 

objetos, roupas, brinquedos que essas crianças 

possuem contato são em sua maioria dessas cores, a 

pesquisa confirma essas associações possivelmente 

determinadas pela cultura. A como o rosa é a cor 

que se associa ao gênero feminino, pode influir o 

fato de os objetos, roupas, brinquedos que essas 

crianças possuem contato são em sua maioria 

dessas cores, a pesquisa confirma essas associações 

possivelmente determinadas pela cultura. A cor 

laranja se destaca como uma cor neutra está em 

segundo lugar na preferência dos dois gêneros, 

desta forma, esta pode ser utilizada com facilidade 
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Tabela 1. Cor preferida pelos participantes. 
 

Participantes/ Masculino     Feminino      Total 

Cor F % F % F % 

Azul 5 33 1  7 6 20 

Branco 2 13 0  0 2 7 

Laranja 3 20 4  26 7 23 

Marrom 1  7 1  7 2 7 

Rosa 0  0 8 53 8       27 

Verde 4 27 0  0 4      13 

Vermelho 0 0 1  7 1 3 

Total 15 100 15 100 30 100 

 

de aceitação tanto para meninos quanto para as 

meninas. Além disso, pode ser uma cor adequada 

para se obter a atenção dos dois grupos. Perguntou-

se aos participantes se gostavam de livros de 

história, sendo que do gênero masculino, 87% 

(N = 13) responderam “sim” e 13% (N = 2) “não”; 

do gênero feminino 100% gostam. Constatou-se 

pelo teste do quiquadrado que não existe diferença 

estatisticamente significante entre as amostras por 

gênero, 2
OX = 0,142, ( 2

CX  = 3,84, p ≤ 0,05, 

n.g.l = 1), quanto ao gostar de livros. Podendo-se 

dizer que este fato é um importante indício de 

motivação para ler. Argüidos quanto a posse de 

livros de história, do gênero masculino 33% (N = 5) 

relataram possuir e 67% (N = 10) não, do gênero 

feminino 40% (N = 6) possuem livros de história e 

60% (N = 9) não possuem. Verificou-se pelo teste 

do quiquadrado que não existe diferença 

estatisticamente significante no gênero masculino 

entre a freqüência de possuir e não possuir livros de 

história 2
OX  = 0,16, ( 2

CX  = 3,84, p ≤ 0,05, 

n.g.l = 1). Também se constatou, sendo usado o 

mesmo teste, que não existe diferença estatística 

entre a freqüência de possuir e não possuir livros de 

história para as meninas 2
OX  = 0,60, ( 2

CX  = 3,84, 

p ≤ 0,05, n.g.l = 1). Foram comparadas as 

freqüências do gênero masculino e feminino no que 

diz respeito a possuir livro de história, e constatou-

se novamente que não existe diferença estatística 

em nível de significância adotado2
OX = 0,09, 

( 2
CX  = 3,84) decorrente do gênero dos 

participantes. 

Os resultados mostram que existe motivação, 

mas pouca oportunidade de acesso a materiais de 

leitura. Esta situação faz lembrar a importância de 

bibliotecas escolares bem equipadas e com pessoal 

capacitado, o que não é freqüente no Brasil. 

Psicólogos escolares, psicopedagogos, docentes 

podem melhorar estas contingências, estimulando a 

criação de programas para acessibilidade de 

material, clubes de leitura e cuidar da leituralidade 

da família. Os participantes da pesquisa foram todos 

da periferia da cidade de São Paulo, o que pode 

explicar a falta de acesso aos livros de história, uma 
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Figura 1. Preferência pelo livro mais bonito: variável cor 
 

vez, que os mesmos se tornam secundários em 

famílias carentes, o que pede ação junto a agências 

existentes na comunidade e incentivo. Este 

resultado pode estar relacionado com o percentual 

baixo de leitores existentes no Brasil, o hábito de ler 

e o gosto pela leitura precisam ser desenvolvidos 

desde a infância. Verificou-se que uma base 

motivacional já existe. 

Aos participantes perguntou-se qual era o livro 

de sua preferência quanto à beleza. Foram 

atribuídas nota 6 para o primeiro livro escolhido, 5 

para segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto, 2 

para o quinto e 1 para o sexto, este peso foi 

multiplicado pela freqüência da resposta para cada 

cor para classificar o livro preferido por cor, para o 

gênero masculino 16% o mais bonito foi o amarelo, 

seguindo-se o azul, (25%), o colorido (15%), o 

verde (14%), o vermelho (14%) e 14% o preto e 

branco. Para o gênero feminino 17% acharam mais 

bonito o amarelo, 16% o azul, 21% o colorido, 15% 

o verde, 17% o vermelho e 14% o preto e branco. 

Para verificar se participantes masculinos e 

femininos tinham opiniões semelhantes quanto aos 

livros face à variável cor, recorreu-se à correlação 

de postos de Sperman (Siegel, 1956), sendo N = 6, 

n, sig.=0,05e rc=0,70. Foi obtido o valor de 0,62. 

Portanto, o resultado permite concluir que não 

existe correlação entre a hierarquia de preferência 

por cores entre os dois gêneros. 

Estes dados sugerem que cuidados 

diversificados precisam ser prestados aos dois 

gêneros e que os professores precisam estar atentos 

a estas diferenças. 

Existe uma preferência dos dois gêneros pelo 

livro colorido, isso demonstra que a boa associação 

das cores serve como estímulo para a criança no 

que diz respeito à leitura, porém isso encarece a 

publicação o que dificulta ainda mais o acesso ao 

livro à população socialmente desfavorecida, pois 

quanto mais colorido, maior o custo das obras da 

literatura infantil. 

Foi perguntado aos participantes se eles 

gostariam de ouvir uma história, o que se associa 

positivamente à motivação e à aprendizagem da 

leitura. Verificou-se 87% do gênero masculino 

respondeu sim e 13% não, já 93% das meninas 
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responderam sim e 7% não. Constatou-se pelo teste 

do quiquadrado que existe diferença 

estatisticamente significante entre a freqüência dos 

que gostariam e não gostariam de ouvir uma 

história no gênero masculino onde, (2OX  = 8,06, 

2
CX  = 3,84, n.sig. = 0,05, n.g.l. = 1). No gênero 

feminino verificou-se pelo mesmo teste que existe 

diferença estatisticamente significante entre a 

freqüência dos que gostariam e não gostariam de 

ouvir uma história ( 2
OX = 11,26, 2

CX  = 3,84,             

n.sig. = 0,05, n.g.l. = 1). Em ambos os casos 

predominaram o gostar da atividade. Foram 

comparadas as freqüências entre o gênero 

masculino e feminino dos que gostariam de ouvir 

uma história. Constatou-se pelo teste do 

quiquadrado que não existe diferença 

estatisticamente significante, (2OX = 0,03, 

2
CX  = 3,84, n.sig. = 0,05, n.g.l. = 1) entre os dois 

grupos. O prazer em ouvir história é predominante e 

confirma a motivação para esta atividade, a leitura 

precisa ser melhor cuidada no âmbito escolar e 

familiar. Torna-se necessário estar atento e 

pesquisar a possibilidade de formar leitores na 

infância cuidando, inclusive da escuta das histórias, 

já que constituem passo importante na aquisição de 

habilidades específicas, mais tarde relevantes para a 

leitura, especialmente as relativas ao gosto, à 

motivação. Parece que os programas pró-leitura 

estão falhando na escola já que a base motivacional 

está presente. Pode-se estar tendo o êxito esperado 

na formação de leitores por falta de atenção a 

detalhes. 

Considerando que o gostar está presente e é 

básico, outras atividades precisam ser programadas 

para que, já na fase pré-escolar, sejam alcançadas as 

habilidades e competências básicas (Newman & 

Roskos, 1998) não se podendo ignorar o que ocorre 

na família (Morrow, 1995).  

Solicitado a escolher um dos livros para leitura 

pelo pesquisador verificou-se (Tabela 2) entre os 

meninos que 16% escolheram o amarelo, 38% o 

colorido, 23% o verde e 23% o vermelho. Entre as 

meninas 21% escolheu o amarelo, 43% o colorido, 

14% o verde, 8% o vermelho e 14% o preto e 

branco. As freqüências do livro escolhido para 

leitura da história foram comparadas pela 

correlação de Sperman e constatou-se que ro = 0,32 

(N = 6, p ≤ 0,05 e rc= 0,70) o que viabilizou 

concluir que não existe correlação entre as escolhas 

dos dois gêneros. A escolha do livro colorido pela 

maior parte dos participantes dos dois gêneros 

evidencia que a boa utilização de várias cores é um 

fator motivador para a leitura das obras da literatura 

infantil. Já o livro em preto e branco, somadas as 

freqüências dos dois gêneros ficou em ultimo lugar. 

Entretanto mesmo este aspecto poderia ser 

pesquisado, pois se for dada à criança a 

possibilidade de interagir com o material colorindo-

o, isto pode mudar este quadro motivacional.  

Após escolha do livro pela criança, o 

pesquisador lia o livro para ela tendo o cuidado de 

expor-lhe figura e texto. Em seguida perguntava do 

que mais havia gostado no livro (Tabela 3). Dos 

meninos 6% não responderam, 19% deram resposta 

ambígua, 25% genérica, 6% gostaram mais do 

conteúdo, 13% da personagem, 6% do objeto, 19% 

do colorido e 6% por alguém gostar. Quanto ao 

gênero feminino 31% deram resposta genérica, 17% 

do conteúdo, com igual ocorrência (13%), foram 
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Tabela 2. Escolha do livro para que o pesquisador leia a história. 
 

Participantes/   Masculino   Feminino       Total 

Cor F % F % F % 

Amarelo 2 16 3 21  5 19 

Azul 0  0 0  0  0  0 

Colorido 5 38 6 43 11 40 

Verde  3 23 2 14 5 19 

Vermelho  3 23 1  8 4 15 

Preto e branco  0  0 2 14 2 7 

Total 13 100 14 100 27     100 

 
 

Tabela 3. De que mais gostaram os participantes no livro. 
 

Participantes/ Masculino     Feminino      Total 

Categorias F % F % F % 

Sem resposta 1 6 0       0 1       26 

Ambígua 3 19 0       0 3        7 

Genérica 4 25 7 31      11 28 

Conteúdo 1 6 4 17 5 12 

Personagem 2 13 3 13 5 12 

Objeto 1 6 3 13 4 10 

Colorido 3 19 3 13 6 15 

Por alguém gostar 1 6 2 9 3 7 

Desenho 0      0 1 4 1 3 

Total 16 100 23 100 39 100 

 

indicados personagem, objeto e colorido, 9% por 

alguém gostar e 4% do desenho. As respostas dos 

aspectos de que mais os participantes gostaram no 

livro foram comparados entre os dois gêneros pela 

correlação de Sperman e verificou-se que ro = 0,40 

(N= 6, n. sig. = 0,05 e rc = 0,60), o que possibilitou 

concluir que não existe correlação entre as 

respostas. Há que se estar atento a estas diferenças 

para a manutenção do interesse dos dois gêneros no 

processo de leitura, da escolha dos textos e 

ilustração até a avaliação da aprendizagem. Não se 

pode indicar um livro para uma classe esperando-se 

que os dois gêneros fiquem igualmente motivados. 

Pesquisas específicas dos vários aspectos que 

podem levar alguém a gostar de um livro, precisam 

ser feitas na realidade brasileira de modo a subsidiar 

a ação do professor. 
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Foi pedido aos participantes que desejaram que 

o pesquisador lesse a história, que a recontassem. 

Da história recontada pelos meninos 37% 

destacaram características da personagem, 25% da 

situação, 13% das ações feitas e 25% não 

responderam ou disseram não sei. Das meninas 

20% destacaram características da personagem, 

47% da situação, 20% das ações feitas, 13% não 

responderam ou disseram não sei. Aplicou-se o 

teste do quiquadrado na soma total das freqüências 

apresentadas pelos dois gêneros e verificou-se que 

não existe diferença estatisticamente significante 

em relação às características destacadas pelos 

participantes ( 2
OX  = 3,95, 2

CX  = 7,82 , p ≤ 0,05, 

n.g.l. = 3). Para verificar se existe semelhança entre 

as opiniões de meninos e meninas (Ho: M = F) foi 

feito o teste de correlação de postos (Siegel, 1956) 

tendo-se obtido Or  = 0,50 e como N = 4, p ≤ 0,05, 

Cr = 0,81, ou seja, não houve semelhança de 

desempenho. 

    Os participantes recontaram a história de maneira 

muito breve em pequenas frases e poucos aspectos 

destacados, provavelmente em decorrência de 

diversas variáveis como o desconhecimento da 

pessoa do pesquisador, desenvolvimento verbal das 

crianças, inteligibilidade do texto para elas. Porém 

no que foi relatado, pode-se concluir que eles 

diferem na percepção dos aspectos de uma mesma 

leitura, o que sugere a necessidade de ensino com 

cuidados específicos para os dois gêneros. É preciso 

conhecer os estilos de atenção de aprendizagem, de 

memória e as estratégias de leitura que usam para 

melhor atender ao futuro leitor. É importante 

verificar se as aparentemente ricas mudanças que 

estão sendo feitas na impressão de textos para 

literatura infanto-juvenis realmente são essenciais 

na formação de leitores ou apenas encarecem as 

obras tornando-as fator de discriminação sócio-

econômica (Pantaleo, 2004; Tiedt, 2000). 

  

Tabela 4. Registro da história recontada pelos participantes. 
 

 Participantes/ Masculino Feminino      Total 

Características F % F % F % 

Da personagem 6 37 4 20 10 30 

Da situação 4 25 9 47 13 36 

Das ações feitas 2 13 4 20 6 17 

Sem resposta/Não sei 4 25 2 13 6 17 

Total 16 100 19 100 35 100 
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Considerações Finais 
 

Resguardando as limitações da pesquisa, pode-

se dizer que no presente estudo foram detectados 

entre os participantes: 

- meninos e meninas discordam quanto à 

preferência por cores, escolha de livro por cor e do 

que mais gostam no livro. 

- não há diferença de gênero quanto a gostar de 

livros de história, nem quanto à posse deste objeto 

sendo esta muito limitada nos dois grupos, também 

não diferem sobre o que lembram do material lido. 

- existe influência das cores na motivação para 

leitura das obras de literatura infantil, mas esta 

variável pode estar associada a muitas outras, 

carecendo de um maior número de investigações. 

Os resultados sugerem que os professores 

precisam recorrer a estratégias específicas para 

meninos e meninas no que diferem entre si. É 

necessário desenvolver programas que viabilizem o 

acesso aos livros, já no nível pré-escolar. Há muito 

por pesquisar na área. 
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Resumo 
 
Este trabalho teve por objetivo medir as crenças de eficácia de professores de física do ensino médio bem como a motivação dos seus alunos para aprender 
física. Para os 20 professores que formaram a amostra foi utilizado um questionário com 20 itens, em escala Likert, que avaliaram dois aspectos distintos 
das crenças: senso de eficácia pessoal e senso de eficácia do ensino. A 200 alunos das três séries do ensino médio foram aplicados questionários também 
com 20 itens, em escala Likert, que avaliaram sua motivação para aprender física e estratégias pessoais de estudo dessa disciplina. As escolas eram de três 
regiões geográficas distintas. Entre os professores, os escores médios nas crenças de eficácia pessoal foram significativamente mais altos do que os das 
crenças de eficácia do ensino.  Além disso, as crenças de eficácia pessoal de professores relacionam-se positivamente com motivação dos alunos. Entre os 
alunos, variaram significativamente seus escores médios em função da turma a que pertencem, dentro de uma mesma série. Também foi significativa a 
relação positiva entre a motivação dos alunos e o uso de estratégias pessoais de estudo. Não houve diferenças significativas nesses escores nem em função 
das séries nem em função da localização geográfica da escola. Dos resultados foram extraídas indicações de estratégias motivacionais no ensino de física 
bem como sugestões de novas pesquisas que ampliem os conhecimentos na área. 
Palavras chaves: Crenças de eficácia de professores, motivação, Física. 

 
 

Teachers’ self-efficacy beliefs and adolescents’ motivation to learn physics 
 
Abstract 
 
The aim of the present research was to assess physics teachers’ self-efficacy beliefs in relation to adolescents’ motivation and learning strategies used in 
middle school. A Likert questionnaire was applied to 20 teachers, which was designated to asses their personal efficacy and teaching efficacy beliefs. Two 
hundred students from three middle schools answered another Likert questionnaire about their motivation and personal strategies in the study of physics. 
Teachers and their students belonged to ten different schools in three different geographical areas. Among teachers, the scores in personal efficacy 
measures were higher than in teaching efficacy. In addition, only personal efficacy was positively related to students’ motivation. Regarding the students, 
all measures varied significantly among different classes in the same grade, but no differences were found among grades or among schools. Significant 
relationships were found between motivation and study strategies in the whole sample and in every grade as well. Suggestions for motivation and teaching 
in middle school were drawn and for new studies in the area as well.    
Keywords: Teachers’ effectiveness, motivation, Physics. 

 
 

Creencias de eficacia de profesores y motivación de adolescentes para aprender física 
 
Resumen 
 
Este trabajo tuvo como objetivo medir las creencias de eficacia de profesores de física de la enseñanza secundaria, así como también la motivación de sus 
alumnos para aprender física. Para los 20 profesores que formaron la muestra fue utilizado un cuestionario con 20 ítems en escala Likert que evaluaron 
dos aspectos de las creencias: sentido de eficacia personal y sentido de eficacia de la enseñanza. Fueron aplicados cuestionarios también con 20 ítems, en 
escala Likert, a 200 alumnos de los tres grados de la enseñanza secundaria, que evaluaban su motivación para aprender física y estrategias personales de 
estudio de esa disciplina. Las escuelas eran de tres regiones geográficas distintas. Entre los profesores, las puntuaciones promedio en las creencias de 
eficacia personal fueron significativamente más altas que los promedios de las creencias de eficacia de enseñanza. Además de eso, las creencias de 
eficacia personal de los profesores se relacionan positivamente con la motivación de los alumnos. Entre los alumnos, los promedios de puntuaciones 
variaron significativamente en función de la sala a la cual pertenecen, dentro del mismo grado. También fue significativa y positiva la relación entre la 
motivación de los alumnos y el uso de estrategias personales de estudio. No hubo diferencias significativas en esas puntuaciones, ni en función de los 
grados ni en función de la localización geográfica de la escuela. De los resultados fueron extraídas tres indicaciones de estrategias de motivación en la 
enseñanza de física, así como también sugestiones de nuevas investigaciones que amplíen los conocimientos en el área. 
Palabras clave: Creencias de eficacia de profesores, motivación, Física. 
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O presente estudo focaliza um aspecto da 

motivação de professores de física no ensino médio 

e a motivação de seus alunos para essa disciplina, 

juntamente com suas estratégias de aprendizagem.  

A motivação tornou-se um problema de ponta 

em educação, quer se trate de professores como de 

alunos (Bzuneck, 2004). Um professor motivado, 

entusiasmado em sua atuação no ensino, tende mais 

facilmente a influenciar os seus alunos para um 

processo de aprendizagem eficaz.  Por outro lado, 

professores desanimados, descomprometidos ou 

apáticos terão provavelmente alunos igualmente 

desmotivados, o que é intuitivamente plausível e, ao 

mesmo tempo, amplamente documentado na 

literatura contemporânea (por ex., Brophy, 1998; 

McCaslin & Good, 1996; Patrick, Hisley & 

Kempler, 2000). A esse respeito observou-se que a 

falta de motivação e interesse em professores e 

alunos podem contribuir para que estabeleça um 

círculo vicioso que mantém ambos em estado de 

“inércia” (Arruda, 2001).  

O presente estudo contempla tanto a motivação 

de alunos como de professores. Por primeiro, aqui 

serão apresentados os conhecimentos acerca de um 

fator motivacional crítico em professores, que são 

suas crenças de auto-eficácia. 

 

As crenças de auto-eficácia dos professores 

Na definição de Bandura (1997), trata-se de 

“crenças nas próprias capacidades de organizar e 

executar cursos de ação necessários para produzir 

determinados resultados” (p. 3). Conceitualmente, 

elas não equivalem a autoconceito nem se 

confundem com outras formas de autopercepção de 

capacidade, que têm um caráter mais geral. Outros 

autores especificam adicionalmente que, quando se 

trata de professores, os cursos de ação a que se 

referem as crenças de auto-eficácia são aqueles 

“exigidos para realizarem com êxito uma tarefa de 

ensino, num dado contexto” (Tschannen-Moran, 

WoolfolkHoy & Hoy, 1998, p. 233). Pajares (1997) 

explica que tais crenças atuam como filtros pelos 

quais novos fenômenos são interpretados e assim 

medeiam o comportamento subseqüente. 

Uma quantidade considerável de pesquisas (para 

uma revisão ver, por exemplo, Azzi, Polidoro & 

Bzuneck, 2006; Bzuneck, 2000; Pajares, 1997) tem 

revelado que as crenças de auto-eficácia têm 

influência direta na motivação dos professores e 

contribui significativamente para seu bem-estar 

pessoal no trabalho. Entre outros resultados, 

descobriu-se que aqueles que desenvolveram 

sólidas crenças de auto-eficácia revelam, em sua 

atuação docente, atitudes e comportamentos mais 

adaptadores, inclusive em circunstâncias mais 

adversas e em situações de mudanças curriculares. 

De modo geral, apresentam níveis mais elevados de 

comprometimento com o ensino; adotam 

procedimentos mais eficazes para lidar com alunos 

portadores de algum problema na aprendizagem; 

são mais propensos a introduzir práticas inovadoras; 

assumem uma postura mais democrática em classe, 

promotora de autonomia e confiança;  e 

administram eficazmente fatores acadêmicos 

estressantes. Em síntese, crenças de auto-eficácia 

têm sido consistentemente associadas à motivação 

de professores e a melhores resultados de sua 

atividade docente. Woolfolk (1993) chegou a 

concluir que as crenças de eficácia dos professores 

representam um dos fatores que mais 

consistentemente têm sido relacionados ao 

desempenho dos alunos. Explica-se, por esse 
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motivo, o crescente apreço entre pesquisadores da 

área educacional pelo estudo dessa variável 

(Graham & Weiner, 1996), inclusive em nosso 

meio (Azzi & Polydoro, 2006; Bzuneck, 1996, 

2000; Fregoneze, 2000; Guimarães, 2003; Luppi, 

2003). 

As crenças de auto-eficácia dos professores, 

porém, variam em função dos contextos, das 

disciplinas, das turmas, bem como em função das 

fases da vida profissional (Taschannen-Moran & 

cols., 1998). É que as crenças de auto-eficácia são o 

produto de certos fatores bem identificados.  Em 

particular, pelo final da carreira docente, tais 

crenças aparecem cristalizadas e, no caso das 

crenças de eficácia do ensino em geral, mais 

marcadas pelo pessimismo (Bzuneck, 1996).  

Bandura (1997), baseado em pesquisas, enumera 

quatro fatores com potencial de alimentar ou abalar 

essas crenças. O primeiro consiste nas experiências 

positivas de êxito em tarefas anteriores.  Tal êxito 

propicia informação convincente de que a pessoa 

dispõe das capacidades necessárias para enfrentar 

desafios similares. O segundo fator são as 

experiências vicárias, cuja influência advém da 

observação de outras pessoas com êxito em 

situações similares. O terceiro fator é a persuasão 

verbal ou outras influências sociais que comunicam 

e convencem. O quarto fator são determinados 

estados fisiológicos que acompanham certos 

enfrentamentos. Entretanto, segundo demonstraram 

Tschannen-Moran e cols. (1998), nenhuma dessas 

quatro fontes terá influência direta na formação das 

crenças de auto-eficácia, mas todas elas dependem 

ainda de um processamento cognitivo de 

interpretação e avaliação tanto das próprias 

capacidades como da tarefa em questão.  

Quando em psicologia se trata de construtos, um 

problema crítico consiste em sua avaliação ou 

mensuração. No caso da auto-eficácia de 

professores, que Tschannen-Moran e Hoy (2001) 

chegam a qualificá-la como um construto 

“escorregadio”, a história das tentativas de sua 

avaliação tem mais de 20 anos e foi descrita em 

detalhes por Bzuneck e Guimarães (2003).  

Entre os vários instrumentos desenvolvidos até o 

presente, Bzuneck (1996) traduziu para o português 

a escala de Woolfolk e Hoy (1990), aliás,  

fortemente tributária da proposta anterior de Gibson 

e Dembo (1984). Utilizando essa versão, Bzuneck e 

Guimarães (2003) aplicaram a análise fatorial 

exploratória às respostas de 422 professoras das 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental do 

sistema público de uma região paranaense.  Os 20 

itens da escala total apresentaram cargas fatoriais 

entre 0,38 e 0,67 e dois fatores distintos foram 

confirmados e correspondiam, respectivamente, à 

eficácia pessoal, com 12 itens (alpha = 0,73) e à 

eficácia do ensino, com oito itens (alpha = 0,70).  

Os itens relativos à crença de eficácia pessoal 

focalizam as capacidades pessoais do professor e 

são apresentados afirmativamente, como neste 

exemplo: “tenho preparo suficiente para lidar com 

praticamente qualquer problema de aprendizagem”. 

Neste caso, maiores índices de eficácia pessoal são 

revelados pela progressiva concordância com os 

itens apresentados. 

Ao contrário, na avaliação da crença de eficácia 

de ensino os itens põem em destaque aspectos 

contextuais que afetam os professores em geral e, 

além disso, os itens são apresentados em forma 

negativa. Um exemplo de item dessa subescala é: 

“Se levarmos em conta todos os fatores os 
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professores não representam uma influência 

poderosa sobre os alunos”. Nessa avaliação, quanto 

maior for o índice de discordância com a alternativa 

tanto mais robusta seria a crença de eficácia. Pode-

se razoavelmente concluir que os dois fatores 

regularmente encontrados nas pesquisas com esse 

instrumento representam aspectos distintos, porém 

não opostos, de um mesmo construto complexo 

(Morais & Medeiros, 2005). 

 

A motivação do aluno e estratégias de 

aprendizagem  

A motivação é um construto, ou seja, não é algo 

diretamente observável, mas uma entidade 

“construída” pelos psicólogos para explicar a 

ocorrência dos comportamentos humanos. Além de 

ser um processo, motivação denota geralmente um 

fator ou fatores que levam a pessoa a agir e em 

determinada direção (Bzuneck, 2004). Como Stipek 

(1998) apontou, a motivação nos contextos de 

aprendizagem é detectável por meio de 

comportamentos observáveis dos alunos, que 

incluem iniciar prontamente uma tarefa, empenhar-

se nela com esforço razoável e persistir apesar das 

dificuldades. A ausência de algum desses 

indicadores observáveis permite a inferência, 

embora com certa cautela, de falta de motivação. 

Por que um aluno se torna motivado, ou como se 

explica sua desmotivação? Estas questões, de 

grande alcance prático, alinham-se com a 

observação de McCaslin e Good (1996) de que a 

motivação é um tema que tem ocupado lugar central 

nas discussões sobre o que vai mal em nossas 

escolas. Numa formulação conclusiva, quem estuda 

pouco aprende pouco e, por isso, prevê-se que terá 

um futuro comprometido sob vários aspectos. E 

aprender depende de motivação.    

A literatura (por exemplo, Boruchovitch & 

Bzuneck, 2004; Pintrich, 2003) tem apresentado as 

diferentes abordagens teóricas no estudo da 

motivação do aluno. Em particular, motivação 

intrínseca e motivação extrínseca, metas de 

realização, atribuições de causalidade figuram entre 

os mais importantes referenciais de pesquisas, com 

as quais se busca entender esse construto e extrair 

conclusões para a educação. No presente estudo, 

adotou-se a perspectiva de Brophy (1998) que, sem 

esboçar uma teoria específica, propôs que em sua 

atuação diária os professores devem: “buscar o 

desenvolvimento e a manutenção da motivação para 

aprender com as atividades acadêmicas. Isto é, 

devem fazer com que os alunos considerem tais 

atividades significativas e merecedoras de 

envolvimento, buscando obter com elas os 

benefícios de aprendizagem.” (p. 11-12).  

A adolescência tem sido considerada uma fase 

crítica para a motivação escolar (Arruda, 2001; 

Boekaerts, 2003; Bzuneck & Boruchovitch, 2003; 

Caldas & Hübner, 2001; Legauld, Green-Demers & 

Pelletier, 2006; Locatelli, 2004; Silva, 2004). 

Boekaerts (2003) propõe uma explicação para esse 

fenômeno, identificado em todo o ocidente, 

atribuindo-o à busca prevalente de objetivos de 

natureza social e de lazer pelos adolescentes e à 

cultura do consumo. Com tais preocupações, eles 

tendem a deixar os objetivos acadêmicos em 

“compasso de espera”. Como conseqüência, os 

professores das últimas séries do ensino 

fundamental e de todo o ensino médio precisam 

desenvolver um conhecimento aprofundado sobre 

como lidar com a motivação desses alunos em suas 
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respectivas disciplinas e, além disso, eles mesmos 

devem apresentar-se como altamente motivados em 

seu trabalho.  

Ao terem como seu objetivo pessoal o domínio 

dos conteúdos, e não apenas concluir tarefas ou 

conseguir nota suficiente, os alunos irão aplicar 

esforço, investir tempo e energia psíquica em 

determinadas atividades mentais. Entre elas 

sobressai o uso de estratégias cognitivas e 

metacognitivas, que incluem desde métodos para se 

chegar à compreensão de um texto (como fazer 

resumos, esquemas, levantar questões) até o 

gerenciamento do tempo disponível para estudo 

(para uma descrição completa ver, por ex., 

Boruchovitch, 1999; Pintrich, 1989). Admite-se que 

algumas estratégias de aprendizagem o aluno 

desenvolve sozinho ao longo dos anos escolares. 

Porém, muitas delas, por serem mais complexas, 

precisam ser praticadas mediante ensino e 

treinamento específico e extensivo (Wood, Motz & 

Willoughby, 1998). A literatura tem reiterado o que 

pesquisas descobriram: que sem estratégias 

adequadas de aprendizagem o estudo, mesmo 

inicialmente com motivação, pode resultar em 

fracassos que, por sua vez, acabarão por minar a 

própria motivação.  Por isso, não é suficiente a 

preocupação com promover a motivação para 

aprender nos alunos, mas requer-se igualmente 

ensino, treinamento e cobrança de estratégias 

eficazes de aprendizagem (Boruchovitch, 1999; 

Bzuneck, 2001).  

O presente estudo focalizou um dos 

componentes da motivação dos professores, que são 

suas crenças de auto-eficácia e sua relação com a 

motivação dos alunos. O recorte contemplou ainda 

a disciplina de física no ensino médio, em que os 

alunos são adolescentes. Tais especificidades 

atendem tanto a exigências de natureza teórica 

como a sugestões originadas de pesquisas. Segundo 

um modelo proposto por Tschannen-Moran e cols. 

(1998), é preciso identificar as tarefas de ensino e 

os contextos em que elas se desenvolvem. Neste 

sentido, além de pautar-se por uma teoria específica 

de motivação de professores, o estudo propõe-se 

aprofundar e ampliar as descobertas anteriores de 

Arruda (2001) e Silva (2004) que, com metodologia 

qualitativa, haviam investigado aspectos 

motivacionais de professores de física e de seus 

alunos e suas interações.  

Como objetivos específicos, este trabalho 

pretendeu avaliar as crenças de auto-eficácia de 

professores de física no ensino médio e, em seus 

respectivos alunos, o grau de motivação para 

aprender física e o uso de estratégia pessoal de 

estudo nessa disciplina. Em segundo lugar, o estudo 

teve por objetivo analisar as relações entre os 

escores nas medidas de eficácia dos professores e as 

duas variáveis dos alunos, tomados todos como 

grupo e, adicionalmente, discriminadas as séries 

escolares e a localização geográfica das escolas.  

 

Método 
 

Participantes 

Participaram da pesquisa 20 professores de 

física, onze homens e nove mulheres, e seus 

respectivos alunos do ensino médio de 10 escolas 

públicas de uma grande cidade da região Norte do 

Paraná.   Da classe de cada professor, com 30 a 35 

alunos, foram escolhidos aleatoriamente 10 alunos 

para responderem os questionários.  Isso significa 
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que de um total de 600 a 700 alunos chegou-se a 

um total de 200 para comporem a amostra. 60 eram 

do primeiro ano, 80 do segundo e 60 do terceiro 

ano. Do total de 20 turmas, 18 eram vespertinas e 

duas noturnas. Para a composição dessa amostra 

atendeu-se também ao critério de localização das 

escolas, sendo escolhidas duas da região central da 

cidade, quatro da região intermediária e quatro da 

periferia.   

Todos os professores da amostra possuem 

Licenciatura em física e, com exceção de dois, 

também fizeram curso de especialização em ensino 

de física.  Enquanto que quatro lecionam há menos 

de cinco anos, todos os demais têm experiência de 

magistério de até 15 anos, e três deles, com 16 anos 

ou mais.  

 

Instrumentos 

Dois tipos de questionários foram utilizados.  

A avaliação das crenças de auto-eficácia dos 

professores deu-se por meio  da escala de Woolfolk 

e Hoy (1990), cuja versão brasileira, como foi 

mencionada anteriormente, fora submetida a 

procedimentos estatísticos pelos quais se 

asseguraram suas propriedades psicométricas 

(Bzuneck & Guimarães, 2003). O instrumento 

constou de 20 itens a serem respondidos numa 

escala Likert de cinco pontos, desde total 

concordância até inteira discordância.  

A avaliação dos alunos quanto à sua motivação 

para física e ao uso de estratégias no seu estudo foi 

por meio  de um questionário de 20 itens a serem 

respondidos também em escala Likert de cinco 

pontos. Esse instrumento fora organizado por 

Locatelli (2004) que, por sua vez, adaptou itens do 

Learning and Study Strategies Inventory – LASSI 

(Weinstein, Palmer & Schulte, 1987).  A análise 

fatorial dessa versão, em estudo exploratório com 

adolescentes (Locatelli, 2004), confirmou que dos 

20 itens, 13 convergiram para um fator subjacente 

que se denominou motivação para aprender e sete 

para outro fator, relativo a estratégias pessoais de 

estudo. Esses dois conjuntos foram utilizados neste 

estudo e, pelas respostas dos participantes, 

constatou-se uma homogeneidade entre os itens da 

variável motivação com alpha = 0,80 e entre os 

itens de estratégias, alpha = 0,63. São exemplos da 

categoria motivação: “Mesmo quando os conteúdos 

de física são bobos e desinteressantes, eu me dedico 

a aprender tudo até dar conta”; “quando decido 

estudar física, reservo um bom tempo para isso e 

não largo fácil”. E exemplos de estratégias pessoais 

de estudo: “Costumo deixar para estudar física 

apenas nas vésperas das provas”; “quase para cada 

prova de física eu acabo estudando afobado, por 

causa do curto tempo”, ambas a serem computadas 

em forma invertida, ou seja, marcação de 

concordância mais alta no enunciado indica 

estratégias menos adequadas de estudo, e vice-

versa.   

A restrição ao estudo apenas da disciplina de 

física tem respaldo na sugestão de autores como 

Pintrich e DeGroot (1990), Ryan e Patrick (2001) 

que, entre outros, preconizam que os estudos sobre 

motivação de alunos devem atender às 

especificidades de cada disciplina. A física é 

considerada pelos professores e alunos, em geral, 

uma disciplina exigente, cujo conteúdo é extenso e 

sua compreensão supõe a capacidade de pensar 

abstratamente. Adicionalmente, nas escolas 

públicas da presente amostra, esta disciplina é 

ministrada em apenas duas aulas por semana, o que 
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previsivelmente afeta a eficácia do trabalho dos 

professores.   

 

Procedimento 

A aplicação dos testes junto aos alunos foi 

efetuada pessoalmente pelo primeiro autor em 17 

das 20 turmas pesquisadas. Nas três turmas 

restantes a aplicação foi feita por um aluno de 

especialização em Ensino de Física, devidamente 

treinado para a função. Toda a coleta de dados 

ocorreu no segundo semestre letivo, durante uma 

aula de física, com a colaboração do respectivo 

professor que, na ocasião, se retirava para outra sala 

onde respondia ao seu questionário específico. 

Muitos deles, porém, preferiram preenchê-lo com 

mais calma em outro momento e assim o 

devolveram posteriormente. 

 Na sala de aula, o aplicador expôs os objetivos 

da investigação e solicitou que, caso concordassem, 

os alunos manifestassem formalmente a aceitação 

de colaborar. Foi enfatizado que as respostas seriam 

anônimas e que o sigilo seria assegurado. O 

consentimento explícito em participar do estudo foi 

formalizado por todos os alunos e professores da 

amostra. Em cada classe, foram distribuídos os 

protocolos, porém apenas 10 alunos, escolhidos 

aleatoriamente, responderiam o questionário sobre 

motivação e estratégias. Os demais se ocuparam 

com responder a outro tipo de questionário com 

aparência similar, mas com outro conteúdo, cujos 

dados não fazem parte do presente estudo.  

 

 

 

Resultados 
 

Em atendimento aos objetivos deste estudo, 

primeiro serão expostos os dados descritivos com 

os escores médios grupais nas diversas medidas, 

tanto em relação aos professores como em relação 

aos alunos. Em seguida, serão apresentadas relações 

estatísticas entre as diferentes variáveis. 

 

Crenças de eficácia dos Professores de física 

 A amostra dos 20 professores de física 

apresentou uma média de 3,82 (DP = 0,53) na 

variável Crença de eficácia pessoal e uma média de 

2,68 (DP = 0,79) na crença de eficácia do ensino. O 

valor de correlação de Pearson entre essas duas 

médias foi zero, o que indica uma independência, 

mas não oposição, entre essas duas formas de 

crença. Além disso, a diferença entre as médias é 

significativa (t = 5,39, p = 0,05), ou seja, aqueles 

professores, como grupo, mostram acreditar mais 

nas próprias capacidades de chegar a resultados 

positivos com seus alunos. Por outro lado, a análise 

de variância não encontrou diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos 

professores nas duas variáveis, quer em função das 

séries em que lecionam, quer em função da 

localização de suas escolas.  

 

Aspectos motivacionais dos alunos em relação à 

física 

Os escores médios em Motivação para aprender 

física foram similares entre os alunos das três séries 

do ensino médio investigadas. Nas seis turmas da 

primeira série, a média nessa variável foi 2,64 

(DP = 0,63), nas oito segundas séries, a média foi 
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2,67 e (DP = 0,72), e, nas seis turmas da terceira 

série, a média foi 2,68 e (DP = 0,65). A análise de 

variância aplicada às médias dessas três séries 

concluiu não serem significativas as diferenças 

entre as médias (F = 3,92; p = 0,93). Entretanto, 

como esperado, entre as diversas turmas de cada 

série, foi significativa a diferença entre os escores 

médios nessa medida de motivação. Entre as médias 

das turmas de primeira série, (F = 3,56; p = 0,00); 

entre as turmas da segunda série, (F = 5,05; 

p = 0,00); e entre as turmas da terceira série, 

(F = 2,32; p = 0,05). Portanto, de cada série 

avaliada, não há homogeneidade entre as diferentes 

turmas quanto à motivação para aprender física. 

Um padrão algo diferente foi descoberto em 

relação a Estratégias Pessoais do Estudo, 

teoricamente ligadas à motivação. Entre os alunos 

das três séries, foram estatisticamente superiores os 

escores médios da terceira série nessa variável 

(M = 3,30; DP = 0,62), contra uma média de 2,95 e 

desvio padrão de 0,95 entre os da primeira série e 

2,98 e desvio padrão de 0,75 entre os da segunda 

série.  

Da análise de variância entre essas médias nos 

escores de estratégias surgiu um valor F = 3,92 

(p = 0,02) e o teste de Tukey definiu como 

estatisticamente superior a média entre os alunos da 

terceira série (p = 0,01). Quando, porém, se 

compararam os escores médios nessa medida de 

estratégias entre as diferentes turmas de cada série, 

novamente os resultados confirmaram uma 

heterogeneidade entre elas, como ocorreu com a 

medida de motivação. Entre as médias das turmas 

de primeira série, (F = 5,91; p = 0,00); entre as 

turmas da segunda série, (F = 8,78; p = 0,00); e 

entre as turmas da terceira série, (F = 4,22; 

p = 0,00). 

  

Relações entre as diferentes medidas e amostras 

A Tabela 1 apresenta as correlações de Pearson 

entre as médias das quatro variáveis, duas das quais 

se referem às crenças de eficácia dos professores 

(N = 20) e as outras duas à motivação e uso de 

estratégias pelos alunos no seu todo (N = 200). Por 

essa estatística paramétrica, fica evidente que, 

embora tenha surgido, no caso dos professores, uma 

correlação nula entre a eficácia pessoal e a eficácia 

de ensino, foi bem alta entre os alunos a correlação. 

Nota-se na Tabela 1, uma correlação de 0,83 

entre a motivação para aprender física com as 

estratégias pessoais de estudo. Esta, aliás, foi a 

única correlação estatisticamente significativa. 

Observa-se aí também uma correlação moderada 

(0,30) entre eficácia pessoal dos professores com a 

motivação dos alunos para aprender física e mais 

fraca com o uso de estratégias (r = 0,13). Mas foi 

negativa a correlação entre eficácia de ensino dos 

professores tanto com a motivação para aprender 

física dos alunos (r = -0,31) como com o uso de 

estratégias (r = -0,24).  

Foram também discriminadas as séries escolares 

nas análises de correlação. A Tabela 2 mostra os 

diferentes valores de correlação.  

Observa-se que, no caso dos alunos, é alta e 

significativa a correlação entre motivação e uso de 

estratégias nas três séries. Da mesma forma, 

mantém-se similar nas três séries a alta relação 

entre eficácia pessoal dos professores e motivação 

dos alunos para aprender física, ao mesmo tempo 

em que aumenta, com as séries, o valor da 

correlação negativa entre a crença de eficácia de 
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ensino e a motivação para aprender e, mais ainda 

com o uso de estratégias. 

Por fim, a Tabela 3 mostra as correlações entre 

as mesmas variáveis, considerada a localização 

geográfica das escolas. Observa-se nessa tabela a 

mesma tendência nos valores de correlação que 

aqueles encontrados na Tabela 2, ou seja, a 

distribuição geográfica das escolas não altera os 

valores das relações encontradas entre as variáveis 

em função das séries escolares. 

 

Tabela 1. Correlações de Pearson entre as quatro variáveis observadas, considerada cada uma das duas amostras 
como um todo. 
 

  EP EE MAF EPE 

EP – Eficácia Pessoal 1,00 0,00 -0,30 -0,13 Professores 

(N = 20) EE – Eficácia do Ensino  1,00 -0,31 -0,24 

MAF – Motivação para Física   -1,00 -0,83* Alunos 

(N = 200) EPE – Estratégias Pessoais de Estudo    -1,00 

* p = 0,001 
 

Tabela 2. Correlações de Pearson entre as quatro variáveis observadas, dentro de cada um das três séries do 
ensino médio. 
 

1º ano  2º ano  3º ano 
Variáveis1 

EP EE MAF EPE  EP EE MAF EPE  EP EE MAF EPE 

EP 1,0 -0,30 0,30 0,26  1,0 0,13 0,34 -0,10  1,0 -0,40 0,24 0,34 

EE  1,0 -0,18 -0,01   1,0 -0,42 -0,28   1,0 -0,46 -0,83* 

MAF   1,0 0,94**    1,0 0,83**    1,0 0,86* 

EPE    1,0     1,0     1,0 

* p = 0,05; ** p = 0,01 
1 Dos professores (N=6 do 1.º ano; N=8 do 2.º e N=6 do 3.º): EP = eficácia pessoal; EE = eficácia do ensino. Dos alunos 
(N=60 do 1.º ano; N=80 do 2.º e N=60 do 3.º): MAF = motivação para aprender física; EPE = estratégias pessoais de 
estudo. 
 

Tabela 3. Correlações de Pearson entre as quatro variáveis observadas, no interior de cada uma das três regiões 
de localização das escolas. 
 

Central  Intermediária  Periferia 
Variáveis1 

EP EE MAF EPE  EP EE MAF EPE  EP EE MAF EPE 

EP 1,0 0,14 -0,23 -0,26  1,0 -0,08 0,69* 0,27  1,0 -0,36 0,53 0,39 

EE  1,0 -0,57 -0,56   1,0 -0,05 -0,02   1,0 -0,13 -0,36 

MAF   1,0 0,89**    1,0 0,82**    1,0 0,57 

EPE    1,0     1,0     1,0 

*  p = 0,05; ** p = 0,01 
1 Dos professores (N=7 da região central; N=8 da região intermediária e N=5 da periferia): EP = eficácia pessoal; EE = 
eficácia do ensino. Dos alunos (N=70 da região central; N=80 da região intermediária e N=50 da periferia): MAF = 
motivação para aprender física; EPE = estratégias pessoais de estudo. 
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Discussão 
 
    Foi objetivo principal de este estudo investigar 

aspectos definidos da motivação tanto de 

professores de física no ensino médio como de seus 

respectivos alunos. Em estudos anteriores também 

com alunos de física, Arruda (2001) e Silva (2004) 

haviam identificado sérios problemas de motivação 

em suas amostras. Como a motivação de alunos é 

um construto complexo e, ao mesmo tempo, 

resultado da convergência de diversos fatores, cada 

estudo é compelido a restringir-se à apreciação de 

algumas variáveis selecionadas, sob inspiração de 

uma teoria específica. Foram aqui avaliadas as 

crenças de eficácia de uma amostra de professores 

de física no ensino médio de escolas públicas. Para 

que se avaliem os resultados do presente estudo, 

deve-se ter presente que, de acordo com Tschannen-

Moran e cols. (1998), esse tipo de crença depende 

do julgamento que um professor faz de suas 

capacidades ou recursos internos e, ao mesmo 

tempo, da percepção das exigências de sua função, 

num contexto determinado. As duas subescalas de 

mensuração usadas nesta pesquisa, com 

propriedades psicométricas bem definidas pela 

análise fatorial, contemplaram justamente esses dois 

aspectos e trouxeram resultados similares ao de 

outros estudos anteriores. Isto é, na avaliação da 

crença de eficácia pessoal (EP), que contém itens 

relativos ao julgamento das próprias capacidades, a 

média grupal dos professores da amostra foi bem 

superior ao ponto médio e, estatisticamente, mais 

elevada que a média na subescala de percepção da 

eficácia do ensino (EE), que focaliza as dificuldades 

do contexto. As altas médias na medida de eficácia 

pessoal significam uma avaliação altamente 

positiva das próprias capacidades para ser professor 

de física. Os itens dessa escala começam com frases 

do tipo “eu posso”, “eu consigo” e semelhantes.  

À parte uma possível influência de viés 

autoprotetor nesse julgamento, há elementos que 

contribuem objetivamente para sua retidão. Os 

professores da presente amostra possuem, quase na 

sua totalidade, grau de especialização em ensino de 

física e, além disso, lecionam há vários anos. 

Segundo Bandura (1997), a experiência de êxito é a 

primeira e mais decisiva fonte de alimentação das 

crenças de auto-eficácia. No caso do presente 

estudo, o êxito dos professores não foi aferido pelo 

grau de aprendizagem dos alunos, mas é razoável 

admitir-se uma experiência de êxito pessoal em 

função do domínio dos conteúdos e da segurança 

em trabalhar o currículo, conquistada ano após ano 

em sala de aula. Há pesquisas que concluíram que, 

com a experiência no ensino, os professores 

desenvolvem um senso de eficácia relativamente 

estável (Tschannen-Moran & cols., 1998). 

Portanto, no aspecto da auto-avaliação das 

capacidades pessoais, com base em suas respostas 

aos itens da respectiva subescala, os professores da 

presente amostra revelam dispor de um esteio 

seguro para continuar trabalhando, ou seja, sua 

motivação pelo ensino de física estaria bem nutrida. 

Mas este é apenas um componente motivacional 

ligado à auto-eficácia, que precisa ainda ser 

complementado pela apreciação simultânea das 

exigências contextuais explicitadas na outra 

subescala, a de eficácia do ensino.  

Antes, porém, é necessário descobrir o 

significado de um escore médio significativamente 

mais baixo na medida de eficácia do ensino, que 
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põe em destaque os empecilhos à eficácia docente, 

originados sobretudo do ambiente familiar. É como 

se, nessa subescala, cada item lembrasse em que 

contexto desfavorável os professores têm que atuar.  

Pajares (1997) e Tschannen-Moran e cols. 

(1998) haviam questionado justamente sobre qual 

seria a melhor interpretação desses dois fatores que 

têm continuamente surgido nas medidas 

quantitativas de eficácia.  Não se deve concluir pela 

existência de uma contradição entre os resultados 

nas duas subescalas e nem mesmo por uma simples 

justaposição de resultados distintos e desconexos. 

Pelo contrário, como Morais e Medeiros (2005) 

sugeriram, essas duas subescalas representam 

aspectos distintos e complementares de um mesmo 

construto complexo, e que estariam dispostos nos 

extremos de um mesmo continuum. Tal conclusão 

afina-se com o próprio conceito de auto-eficácia, 

que se refere simultaneamente à avaliação das 

próprias capacidades frente a instâncias contextuais 

explicitadas e bem definidas. Dessa forma, em 

relação às suas crenças de auto-eficácia, com base 

nas medidas aqui empregadas, os professores da 

presente amostra têm um perfil psicológico 

composto de crenças bem robustas de auto-eficácia 

pessoal e, ao mesmo tempo, de crenças mais 

atenuadas quando focalizaram os professores em 

geral e as dificuldades contextuais do ensino em 

nosso meio. A consideração dessas contingências 

teria acarretado o julgamento mais negativista 

quanto à possibilidade da classe dos professores 

darem conta de sua tarefa de ensino, ou seja, de 

conseguirem os resultados desejados. Convém 

lembrar que uma condição desfavorável 

identificada nas escolas da presente amostra 

consiste em os professores terem que dar conta de 

um conteúdo conhecidamente extenso e complexo 

de física, em cada série, com apenas duas aulas por 

semana.  

Em segundo lugar, o presente estudo propôs-se 

investigar as associações entre as crenças de 

eficácia dos professores e a motivação e estratégias 

de seus alunos de física. A busca por tais 

associações seria uma resposta à questão 

educacional do significado prático daquelas 

crenças, como foi demonstrado pela literatura até o 

presente (ver, por exemplo, Bzuneck, 2000). Isto é, 

em que medida as crenças de eficácia dos 

professores da presente amostra influenciam o seu 

próprio comportamento e o de seus alunos no 

aspecto motivacional e no uso de estratégias de 

estudo.  

As análises estatísticas aqui adotadas são de 

natureza correlacional, que por sua natureza não 

permitem inferências causais. Entretanto, 

correlações, quer sejam positivas ou negativas, 

sempre sugerem algum tipo de influência numa 

determinada direção, ou mais provavelmente 

recíproca. Assim, descobriu-se no presente estudo 

que as crenças de eficácia pessoal dos professores 

se relacionam positivamente com a motivação para 

física e, em menor grau, com o uso de estratégias de 

estudo. As crenças na eficácia do ensino 

relacionam-se negativamente com essas duas 

variáveis. Com base em toda a literatura pertinente, 

poder-se-ia concluir que há pelo menos uma 

influência recíproca positiva. Professores 

motivados, porque acreditam em suas capacidades, 

têm alunos motivados; por seu turno, alunos 

motivados e que, por isso, são aplicados alimentam 

a motivação e as crenças de eficácia de seus 
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professores. Entretanto, a correlação encontrada é 

apenas moderada, o que ainda precisa ser explicado.  

 A motivação do aluno resulta de muitos fatores 

e, mesmo por parte do professor, não bastam sua 

competência e a crença em suas capacidades para 

que o aluno se sinta motivado por uma dada 

disciplina. No presente estudo, a motivação para 

física variou significativamente entre as diferentes 

turmas de cada série, o que pode ser em parte 

atribuído a diferenças nos modos de seus 

professores lidarem com a turma, em seu respectivo 

contexto. Ao menos dois tipos de estratégias 

motivacionais, preconizadas na literatura descrita 

por Guimarães (2004a), podem ser aqui avocadas a 

título de exemplo, para uma interpretação adequada 

desses resultados.  

Em primeiro lugar, em que medida e com que 

freqüência os professores de física mostram o valor 

e a relevância de seus conteúdos, especialmente em 

termos de sua utilidade prática? Ter bem claro para 

quê serve estudar certo conteúdo tem forte apelo 

motivacional para todo aluno. Um dado revelador 

neste estudo é que o emprego de estratégias de 

estudo apareceu com escores significativamente 

mais altos entre os alunos da terceira série. A 

proximidade do vestibular poderia ter sido o 

incentivo para esse maior envolvimento cognitivo 

no estudo de física, e isso presumivelmente seria 

explicitado em verbalizações dos professores, o que 

não estaria acontecendo nas séries anteriores, nas 

quais não se ouviria nem essa nem outra forma de 

argumentação pela relevância da disciplina de 

física. Evidentemente, trata-se de uma hipótese 

explicativa, que pesquisas específicas poderiam 

contemplar um dia. 

Há uma outra razão que estaria por detrás 

daquele nível apenas moderado de correlação entre 

a eficácia pessoal dos professores e a motivação dos 

alunos. Tal motivação, tanto no ensino fundamental 

como no médio, é decididamente influenciada por 

certo tipo de relacionamento pessoal do professor 

com seus alunos. Guimarães (2004b) apresenta uma 

literatura contemporânea que tem focalizado para a 

motivação o papel de vínculos afetivos ou do 

acolhimento que o professor deve nutrir em classe. 

Pode-se razoavelmente questionar se professores de 

ciências em geral, conscientes de suas capacidades 

e conhecimentos, atendem à necessidade de vínculo 

que todo aluno tem. Além disso, é bem previsível 

que o contato com uma classe relativamente 

numerosa, num bloco de apenas duas aulas por 

semana, não facilite uma aproximação mais afetiva 

com seus alunos, mas que, pelo contrário, favoreça 

uma forma de ensino impessoal e mais burocrático, 

ou seja, centrado exclusivamente nos conteúdos e 

nas avaliações.  

Em suma, ao se considerarem as crenças de 

eficácia dos professores como uma variável crítica, 

elas seriam fator necessário, mas não suficiente, 

para alimentar e manter a própria motivação dos 

alunos. Entre outras exigências, o professor deve 

esmerar-se por sempre mostrar à sua classe o valor 

e relevância pessoal dos conteúdos de 

aprendizagem e primar por relacionamentos 

pessoais positivos de acolhimento e atenção.   

Merece comentário o resultado de que entre 

todos os alunos das três séries foi alta e significativa 

a relação entre sua motivação para física e o 

emprego de estratégias de estudo. Índices 

semelhantes verificaram-se entre alunos tanto da 

região central como da região intermediária. Quanto 
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aos alunos da periferia, a correlação entre aquelas 

variáveis foi menos alta e sem atingir o nível de 

significância estatística, o que pode ser atribuído à 

amostra menos numerosa dessa região. Vale, 

porém, relativamente a todos os alunos da presente 

amostra, a conclusão geral de que, na medida em 

que estiverem motivados, também se esmeram em 

gerenciar seu tempo e outras condições de estudo 

que favoreçam a aprendizagem. Esses resultados 

alinham-se com os de outros, também com 

adolescentes do ensino médio, descritos na 

literatura (ver, por exemplo, Greene, Miller, 

Crowson, Duke & Akey, 2004; Locatelli, Bzuneck 

& Guimarães, 2007), confirmando a estreita 

associação entre motivação e uso de estratégias 

eficazes de aprendizagem.   

Um requisito prévio para o uso habitual de 

estratégias eficazes de aprendizagem é que os 

alunos as conheçam. O presente estudo encerra a 

limitação de que os itens da subescala de estratégias 

focalizavam apenas aspectos gerenciais, que são 

importantes e que se presume serem conhecidos de 

todos. Mas convém aqui lembrar que, nas 

aprendizagens escolares, outras estratégias 

cognitivas e metacognitivas precisam ser 

dominadas e postas em prática nos estudos diários. 

O fracasso escolar de estudantes brasileiros, 

causado por falta de estratégias eficazes de 

aprendizagem, tem sido bem apontado na literatura 

(Boruchovitch, 1999; Bzuneck, 2001).  Wood e 

cols. (1998) são enfáticos em cobrar de professores 

o cumprimento da tarefa de ensinar e treinar os 

alunos no uso de estratégias mais avançadas, uma 

tarefa que não isenta professores de física no ensino 

médio, se pretenderem êxito e motivação de seus 

alunos nessa disciplina.  

Limitações e sugestões de novos estudos 

É preciso reconhecer que o presente estudo sofre 

de algumas limitações ocasionadas, sobretudo pelos 

recortes a que deve ater-se toda pesquisa de campo. 

Daí, porém, derivam sugestões para que novas 

pesquisas dêem continuidade na busca de um 

conhecimento mais completo na área em questão. 

 Em primeiro lugar, deve ficar bem claro que, no 

presente caso, não foi objetivo avaliar de modo 

abrangente toda a motivação daqueles professores 

de física, mas apenas um dos fatores críticos dessa 

variável, reconhecidamente não o único. Há 

professores vocacionados e apaixonados, 

intrinsecamente motivados pelo ensino, mas nem 

todos são assim. Em acréscimo, fatores sócio-

ambientais diversos que, de resto, afetam de 

diversas maneiras as próprias crenças de eficácia, 

podem ter outros efeitos diferenciados sobre a 

motivação dessa categoria. Lembre-se, 

particularmente, a relevância de se sentirem 

respeitados pelos alunos e valorizados pelos 

poderes públicos e administradores, o que inclui a 

questão salarial. Portanto, os presentes dados não 

fornecem mais do que um dos componentes da 

motivação de professores de adolescentes.  

As descobertas acerca da motivação dos 

professores, enquanto derivada de suas crenças de 

eficácia, sugerem que, para uma compreensão 

completa de seu significado educacional, a 

investigação incluísse igualmente seus 

comportamentos em classe, mesmo que aferidos por 

meio de relatos verbais. Isto é, um passo importante 

seria agora buscar saber como agem os professores 

de física, com tal ou tal nível de crenças de eficácia, 

nas circunstâncias em que devem atuar junto a 
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adolescentes no ensino médio, em função das 

características de cada escola e de cada classe.   

Por último, importa reconhecer no presente 

estudo uma limitação que concerne à amostra 

relativamente reduzida de professores. Embora 

pudesse ser trabalhada como um grupo único em 

certas análises, a distribuição por séries reduziu a 

números que podem comprometer as comparações 

estatísticas. Mas, a se persistir com uma 

metodologia quantitativa, cabe a sugestão de se 

conduzir mais estudos com grandes amostras de 

professores de física e sempre com alunos de cada 

série do ensino médio. Uma coisa é a condição dos 

alunos das duas primeiras séries e seus respectivos 

professores, outra coisa é a daqueles que estão às 

vésperas de um possível vestibular. Na mesma 

linha, seria oportuno investigar nesses alunos suas 

percepções acerca da validade de estudar os 

conteúdos de física que lhes são ministrados, em 

conjunção com suas possíveis aspirações 

vocacionais, seguindo a esteira de Locatelli (2004). 

Foi confirmado por essa autora que a perspectiva de 

tempo futuro por parte de adolescentes afeta sua 

motivação por uma dada disciplina.   

Em suma, as descobertas do presente estudo 

parecem contribuir para a compreensão da 

motivação de professores e alunos de física, uma 

área ainda carente de pesquisas nacionais. Por outro 

lado, as limitações apontadas acima abrem caminho 

para o delineamento de outras pesquisas que 

ampliem e produzam aprofundamento dos 

conhecimentos dos aspectos motivacionais no 

contexto escolar.  
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A escola e as perspectivas educacionais de jovens em 
situação de risco 

 

Perspectivas educacionais de jovens 
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Sílvia Helena Koller 

 
Resumo 
 
Este estudo visou identificar a percepção de jovens em situação de risco psicossocial sobre a realização e aspirações escolares e a rede de apoio social 

relacionadas ao contexto de ensino-aprendizagem. Investigou proteção e vulnerabilidade no contexto escolar, com base na Abordagem Ecológica do 

Desenvolvimento e a Psicologia Positiva. 852 jovens, de ambos os sexos, do ensino médio público de regiões administrativas do Distrito Federal 

responderam a um questionário sobre relações com professores e amigos, qualidade e importância da escola, reprovação e fracasso escolar e rede de apoio 

social e afetiva. Os resultados revelaram que a escola se constitui numa importante rede de proteção, com a qual os jovens apresentam, em geral, atitudes 

positivas de confiança e interesse. A continuidade da formação é valorizada e a escola está incluída em projetos futuros destes jovens. Os amigos, 

professores e pais representam importantes fatores de proteção no contexto escolar. 

Palavras-chave: Aprendizagem, escola, atitudes. 

 
 

The school and the educational perspectives of at risk situations 
 
Abstract 
 
This study aimed at identifying youths in a situation of psychosocial risk, their school achievement and aspiration, and their social support network related 

to their teaching-learning context. It investigated protection and vulnerability in the school context based on positive psychology and the ecological 

approach to development. Participants were 852 males and females secondary state school students, from administrative regions of the Federal District – 

Brazil. They answered to a lengthy questionnaire about their relationship with colleagues and teachers, school quality and importance, school failure and 

their social-affective network. Results show the school as an important net of protection to which participants associate attitudes of confidence and 

interest. They value the continuity of their education and the school is included their projects for the future. In the school context, friends, teachers and 

parents represent important protection factors.  

Keywords: Learning, school, attitudes.  

 
 

La escuela y las perspectivas educacionales de jóvenes en situación de riesgo 
 
Resumen 
 
Este estudio tuvo como objetivo identificar la percepción de jóvenes en situación de riesgo psico-social sobre la realización y aspiraciones escolares y la 

red de apoyo social relacionada al contexto enseñanza-aprendizaje. Investigó protección y vulnerabilidad en el contexto escolar, con base en la Línea 

Ecológica del Desarrollo y la Psicología Positiva. 852 jóvenes de ambos sexos, de la enseñanza secundaria pública de regiones administrativas del Distrito 

Federal respondieron a un cuestionario sobre relaciones con profesores y amigos, calidad e importancia de la escuela, reprobación y fracaso escolar y red 

de apoyo social y afectivo. Los resultados revelaron que la escuela se constituye como una importante red de protección con la cual los jóvenes presentan, 

generalmente, actitudes positivas de confianza e interés. La continuidad de la formación es valorizada y la escuela está incluida en proyectos futuros de 

esos jóvenes. Los amigos, profesores y padres representan factores importantes de protección en el contexto escolar. 

Palabras clave: Aprendizaje, escuela, actitudes. 
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Introdução 
 

Juventude: risco e proteção  

A educação do importante contingente 

populacional formado pela juventude brasileira é, 

sem dúvida, um dos maiores desafios que se 

colocam para as políticas sociais neste início de 

milênio. A síntese de indicadores sociais da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2005) mostrou que 14,9 milhões de 

pessoas com 15 anos ou mais de idade, ou seja, 

11% da população brasileira não sabem ler nem 

escrever.  

A carência do acesso ao ensino médio e à 

educação superior é ainda maior, especialmente, se 

o(a) jovem fizer parte da camada pobre da 

população, conforme aponta o Relatório de 

Desenvolvimento Juvenil 2006, da Organização dos 

Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência 

e Cultura (OEI), divulgado em 2006. Os índices 

utilizados baseiam-se em critérios e dimensões 

semelhantes aos propostos pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

adaptando-os de modo a contemplar questões e 

situações específicas dos jovens na faixa etária de 

15 a 24 anos. Este dado também foi discutido por 

Sposito e Corrochano (2005), que apontam os 

jovens como os mais prejudicados por processos de 

exclusão, mesmo dentro de políticas públicas 

geradas para eles. Além de o impacto destas, muitas 

vezes, ser desconhecido, a participação em 

programas destinados a jovens de baixa renda 

exige, geralmente, matrícula na escola. Tal 

matrícula é feita, às vezes, só formalmente, pois a 

história de relacionamento do jovem com a 

instituição escolar já é de fracasso. Fracasso este 

que é mais da própria escola do que dele mesmo. 

Um estudo de Waiselfisz (2006), feito com base 

no PNAD de 2003, confirma que o quadro já era 

bastante preocupante em anos anteriores, uma vez 

que 51% ou 17,8 milhões de jovens nesta faixa 

etária já estavam fora da escola ou da universidade 

e outros 19,8% (7 milhões de jovens), não 

trabalhavam nem estudavam. 

A visão das estatísticas é avassaladora e a 

psicologia precisa, portanto, buscar compreender o 

lugar da escola na vida dos jovens, resgatando o 

significado da mesma. Portanto, este estudo focaliza 

aspectos apresentados pelos próprios jovens em 

situação de risco psicossocial, buscando identificar 

o papel da escola na sua formação. São abordados 

aspectos relativos à proteção e à vulnerabilidade por 

meio  do levantamento de indicadores relativos à 

escolaridade (pessoal e dos pais), percepção da 

qualidade e importância da escola, histórico de 

reprovação e dificuldade, rede de amigos neste 

contexto, relação com professores e rede de apoio. 

O conceito de juventude tem sido definido com 

variações na literatura atual. Para Waiselfisz (2006), 

a fase da juventude pode ser apontada como um 

período de transição que se inicia na adolescência e 

segue até a idade adulta. Mas Sposito (2000) 

contesta uma definição fechada como esta, 

explicando que é difícil definir um grupo 

heterogêneo como se coubesse em uma única 

categoria. Neste estudo será utilizada a 

conceitualização de Waiselfisz, com base na 

demarcação do ciclo vital do grupo estudado, sem, 

no entanto, perder de vista a possibilidade de 
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contrastes entre os jovens investigados e a 

especificidade da caracterização da amostra. Esta 

tem predomínio de 68,5% dos jovens tudo na faixa 

etária de 15 a 17 anos. 

A idéia principal, no entanto, é considerar que 

jovens são pessoas em desenvolvimento que, como 

propõe Bronfenbrenner (2005), experienciam 

mudanças e constâncias (estabilidade, continuidade) 

ao longo de seus ciclos vitais, tanto individualmente 

quanto como grupo (cultural, geracional e 

historicamente). No caso de jovens em situação de 

risco social e pessoal, os efeitos cumulativos (que 

envolvem mudanças freqüentes) ou o simples fato 

de haver risco (estabilidade) pode influenciar no 

desenvolvimento e em seu ajustamento psicológico. 

Desenvolvimento em situação de risco envolve 

obstáculos individuais ou ambientais que 

aumentariam a vulnerabilidade dos jovens para 

resultados negativos no seu desenvolvimento. 

Tradicionalmente, os fatores de risco eram 

definidos por termos estáticos como estressores 

(pobreza, maus-tratos), porém hoje, atenta-se para a 

importância de analisar os fatores de risco enquanto 

processo envolvendo a quantidade de exposição aos 

fatores de risco, o tempo, o momento e o contexto 

(Engle, Castle, & Menon, 1996). Nesse sentido, a 

existência de um único risco isolado, que seja 

enfrentado gerando adaptação ou superação, não 

permite identificar um(a) jovem como vulnerável. 

O processo de superação ao risco tem sido 

amplamente estudado, buscando identificar 

aspectos protetivos, que gerem políticas públicas e 

sociais extensivas a outros jovens (Dell’Aglio, 

Koller, & Yunes, 2006). 

Um risco pode, no entanto, ser físico, social ou 

psicológico, originado de causas internas e externas 

que causam danos importantes, se não forem 

identificados e combatidos. As causas externas, em 

geral, relacionam-se às condições adversas do 

ambiente (pobreza, violência, desemprego). As 

causas internas aparecem em jovens que podem, por 

exemplo, sofrer de depressão, apresentar baixa 

auto-eficácia e/ou problemas de aprendizagem, 

entre outros. A interação de causas externas e 

internas tem tido importante relação com 

comportamentos de risco expressos pelos próprios 

jovens, que se reflete em atitudes que aumentam a 

incidência de condições adversas, afetando o 

desenvolvimento e a saúde do jovem. Uso de 

drogas, comportamento sexual promíscuo, relações 

sexuais desprotegidas, carência de modelos 

apropriados, socialização inadequada podem ser 

considerados comportamentos de risco, dos quais os 

jovens são os próprios protagonistas. O espectro é 

bastante amplo e não se situa exclusivamente nas 

classes sociais mais pobres, muito embora a miséria 

seja um fator de risco universal (Zimmerman & 

Arunkumar, 1994). 

A prevalência de fatores de risco na 

adolescência e na juventude têm configurado esses 

momentos do desenvolvimento como de 

vulnerabilidade e fragilidade. Tal quadro demanda 

atenção e cuidado em relação aos fatores de risco e 

proteção. A prevenção pelo auto-cuidado, 

preservação da saúde, combate à violência, ao uso 

de drogas, aos maus tratos; em relação a si, na 

família e no contexto social mais amplo têm sido 

demarcadores de resiliência. Nesse processo 

saudável está inserido o contexto da escola, que 

comparece com lugar de destaque enquanto fator de 

formação e de socialização e como importante fonte 

de apoio social e afetivo.  
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Professores e colegas têm sido identificados 

como importantes recursos emocionais no contexto 

escolar favorecendo o desenvolvimento de 

processos proximais, que são definidos pela 

interação recíproca, progressivamente mais 

complexa de um ser humano ativo, 

biopsicologicamente em evolução, com as pessoas, 

objetos e símbolos do seu ambiente imediato (Leite 

& Tagliaferro, 2005). Bronfenbrenner e Morris 

(1998) definiram processo proximal como o motor 

do desenvolvimento. Outros apoios do ambiente 

externo têm sido oferecidos por pessoas 

significativas da igreja, de grupos de ajuda, que 

promovem bons relacionamentos como amigos, 

modelos e referência segura à pessoa em 

desenvolvimento (Branden, 1998; Garmezy & 

Masten, 1994). Outro aspecto que é considerado um 

fator de proteção é a coesão familiar e ausência de 

negligência dentro do contexto no qual residem 

os(as) jovens. A possibilidade de administrar 

conflitos, com a presença de pelo menos um adulto 

com grande interesse por ele(a), a presença de laços 

afetivos, estabilidade, respeito mútuo, apoio/suporte 

no sistema familiar e/ou em outros contextos que 

ofereçam suporte emocional em momentos de 

estresse, possibilita o que Morais e Koller (2004) 

chamam de coesão ecológica, que se aplica a todos 

e quaisquer contextos de desenvolvimento. 

Características individuais, tais como auto-estima 

positiva, autocontrole, autonomia, perfil de 

temperamento afetuoso, flexível e inteligência são 

aspectos considerados fatores de proteção. Uma 

pessoa que apresenta características saudáveis 

poderá ter melhores condições de enfrentar os 

riscos como desafios e não como impossibilidades 

(Rutter, 1987, 1993).  

A presença de  um fator  de proteção pode 

determinar o surgimento de outros fatores em 

algum outro momento. Estes fatores amenizam o 

impacto dos riscos e proporcionam alternativas para 

resolução dos problemas. Portanto, compreender de 

que forma esses mediadores agem para atenuar os 

efeitos negativos do risco é tarefa tão complexa 

quanto determinar o que é fator de adversidade para 

cada ser humano (Pesce, Assis, Santos & Oliveira, 

2005). 

Quatro principais funções são atribuídas aos 

processos de proteção: reduzir o impacto dos riscos, 

fato que altera a exposição da pessoa à situação 

adversa; significa oferecer apoio afetivo por parte 

dos significantes mais próximos, isto é, familiares e, 

em ambiente mais amplo, professores na escola 

supervisão e calor empático; reduzir as reações 

negativas em cadeia que exponham o indivíduo à 

situação de risco; sugere-se que o indivíduo deva 

mobilizar seus recursos pessoais, tais como 

autoconhecimento e autoconfiança; estabelecer e 

manter a auto-estima e auto-eficácia, por meio do 

estabelecimento de relações de apego seguras e o 

cumprimento de tarefas com sucesso; e, criar 

soluções e oportunidades para reverter os efeitos do 

estresse gerado (Rutter, 1987). Em suma, fatores 

que auxiliam o ser humano a lidar e superar 

situações impostas ao longo de seu 

desenvolvimento são apontados em abundância na 

literatura. 

A análise do contexto escolar e seu papel no 

desenvolvimento social e afetivo das pessoas tem 

sido um tema muito polêmico, como apontam 

Lisboa e Koller (2004). A escola tem sido 

amplamente questionada sob o ponto de vista do 

risco e da proteção, não podendo ser considerada 
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apenas como um espaço para aprendizagem formal 

ou desenvolvimento da cognição, mas como uma 

oportunidade fundamental para a socialização de 

jovens na cultura ocidental moderna. O contexto 

escolar extrapola a delimitação do ambiente físico, 

agrupando o ambiente social (professores, colegas) 

e de aprendizagem (trocas, conteúdos, materiais, 

informações). Sua função deve ser reconhecida 

como maior do que lidar com a cognição, 

acrescentando o afeto e as mais variadas formas de 

expressão do jovem por meio da ação (Lisboa & 

Koller. 2004). A escola promoverá resiliência se 

apresentar experiências como desafios e não como 

ameaças, construindo interações de qualidade com 

estabilidade e coesão, compondo uma rede de apoio 

com o ambiente, que demonstre reconhecimento, 

aceitação e ofereça limites (Pinheiro, 2004). Ou 

seja, o que faz da escola uma instituição que se 

firma como uma instituição protetora encontra-se 

relacionado com o parâmetro de a escola ser 

constituída de sujeitos e são eles, em suas 

interações próximas e simbólicas, que constroem e 

consolidam esta instituição como uma instituição 

protetiva. 

A Abordagem Ecológica do Desenvolvimento 

Humano (AEDH) e a psicologia positiva são os 

paradigmas que embasam teórica e 

metodologicamente esta investigação. Foram 

utilizadas para a confecção do questionário e para a 

análise das perspectivas educacionais dos 

adolescentes. 

 

A abordagem ecológica do desenvolvimento e a 

psicologia positiva  

A ecologia do desenvolvimento humano 

considera que comportamentos devem ser 

examinados como um conjunto de funções das 

características da pessoa e do ambiente 

(Bronfenbrenner, 1996, 1989). Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento é contextual e se constitui a partir 

de processos por meio  dos quais as particularidades 

da pessoa e do ambiente interagem produzindo 

constância e mudança nas características pessoais 

no decorrer da vida (Bronfenbrenner, 1989), por 

meio de quatro níveis dinâmicos, inter-

relacionados, que interagem simultaneamente: o 

processo, a pessoa, o contexto e o tempo. Portanto, 

ao serem analisados os fatores de risco e proteção 

esses aspectos estão implicados de forma dinâmica 

e interrelacionada. 

O primeiro componente do modelo é o processo, 

que é o modo de relação entre as características da 

pessoa e o ambiente. Atualmente tem sido dada 

uma atenção maior aos processos de 

desenvolvimento individuais, ou seja, às diferentes 

formas de interação das pessoas não são mais 

tratadas como função do ambiente, mas como uma 

função do processo que é definido em termos de 

relação entre ambiente e as características da pessoa 

em desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1996).  

O segundo componente do modelo é a pessoa e 

nele estão envolvidas as características 

determinadas biopsicologicamente e as 

características construídas na interação com o 

ambiente. Bronfenbrenner e Morris (1998) 

distinguem três grupos de características pessoais 

atuantes no desenvolvimento que podem influenciar 

processos proximais, quais sejam: características de 

disposição (generativas e inibidoras), de recurso e 

de demanda. As características de disposição 

generativas envolvem orientações ativas, como 

curiosidade, tendência para engajar-se em 
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atividades individuais ou com terceiros, respostas a 

iniciativas de outros e auto-eficácia. As 

características inibidoras referem-se às dificuldades 

da pessoa em manter o controle sobre suas emoções 

e comportamento, incluem características como: 

impulsividade, apatia, desatenção, 

irresponsabilidade, insegurança e timidez excessiva. 

Os recursos bioecológicos não envolvem disposição 

seletiva para ação, mas se constituem em condições 

que limitam ou inibem a integridade funcional do 

organismo ou capacidades e habilidades 

psicológicas que influenciam a pessoa para se 

engajar em processos proximais. As características 

de demanda constituem atributos pessoais capazes 

de solicitarem ou impedirem reações do ambiente 

social favorecendo ou inibindo os processos 

proximais no desenvolvimento psicológico.  

O contexto é   o    terceiro  componente e 

abrange a interação de quatro níveis ambientais: 

microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema. O microssistema é definido como 

um padrão de atividade, papéis e relações 

interpessoais que a pessoa experimenta ao longo do 

seu desenvolvimento nos ambientes dos quais faz 

parte e entra em interação face a face; é nesse 

contexto que operam os processos proximais, 

produzindo e sustentando o desenvolvimento. As 

interações nesse nível ocorrem com os aspectos 

físicos, sociais e simbólicos do ambiente e são 

permeados pelas características das pessoas 

envolvidas. O mesosistema consiste no conjunto 

dos microssistemas que uma pessoa freqüenta e das 

inter-relações que são estabelecidas entre eles. Os 

processos que operam nos diversos ambientes nos 

quais a pessoa está incluída são interdependentes e 

se influenciam mutuamente. Por exemplo, o 

ambiente escolar sofre influência de outros 

ambientes, como a família ou o trabalho. O 

exosistema é o espaço que a pessoa não freqüenta 

ativamente, mas tem uma influência indireta na 

dinâmica de suas interações: grupos que tomam 

decisões sobre políticas públicas, rede de apoio 

social e comunitária, dentre outros. O 

macrossistema refere-se ao padrão global de 

ideologias crenças, valores, religião, fatores que 

estão presentes no cotidiano e que influenciam o 

desenvolvimento do indivíduo (Bronfenbrenner, 

1996; Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

Por último, o desenvolvimento na abordagem 

ecológica considera as mudanças e as continuidades 

que ocorrem ao longo do ciclo de vida e são 

analisadas pelo Tempo. A temporalidade que 

acompanha o ciclo de vida das pessoas permite 

realizar uma análise da influência das mudanças no 

desenvolvimento, essas mudanças não são apenas 

produtos, mas também produtoras de modificações 

históricas (Bronfenbrenner, 1986; Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). 

Associada ao modelo teórico-metodológico da 

AEDH a proposta teórica da Psicologia Positiva 

valoriza a saúde, os fatores e processos que 

promovem o desenvolvimento psicológico humano. 

Trata-se de um modelo que enfatiza uma visão mais 

favorável, aberta e apreciativa dos potenciais, das 

motivações e das capacidades humanas. É um 

movimento de investigação de aspectos 

potencialmente saudáveis dos seres humanos que 

enfatiza um conjunto de condições apresentadas 

pelo indivíduo e lhe permite a adaptação ao meio 

social (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Yunes, 

2003).  
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De acordo com essa visão, o conhecimento das 

forças e virtudes poderia propiciar o 

“florescimento” (flourishing) das pessoas, 

comunidades e instituições. Florescimento tem sido 

um termo bastante utilizado na Psicologia Positiva, 

sendo definido por Keyes e Haidt (2003), como 

uma condição que permite o desenvolvimento 

pleno, saudável e positivo dos aspectos 

psicológicos, biológicos e sociais dos seres 

humanos. Segundo Seligman (2002), a Psicologia 

deveria possibilitar muito mais do que apenas 

reparar o que está errado, devendo identificar e 

fortalecer o que está bom.  

Assim, utilizando-se dessas perspectivas 

teóricas, esta investigação focaliza a percepção de 

adolescentes em situação de risco sobre a escola 

que freqüentam e se esta se constitui como fator de 

vulnerabilidade ou proteção. Essa população é 

considerada de risco, basicamente pela sua 

condição de pobreza e empobrecimento e inserção 

em contextos precários em habitação, sanitarismo, 

com índices altos de analfabetismo e criminalidade. 

Analisam-se os mecanismos de proteção que os 

jovens conferem à escola e os possibilita lidarem 

com as situações desfavoráveis ao seu 

desenvolvimento. 

 

Método 
 

Participantes 

Os participantes da pesquisa compõem um 

grupo de 852 indivíduos jovens, cursando o ensino 

médio em escolas públicas das seguintes regiões 

administrativas do Distrito Federal: Planaltina, 

Brazlândia, Paranoá e Samambaia, com idade entre 

13 e 27 anos, sendo que 68,5% da amostra 

concentra-se a faixa etária de 15 a 17 anos (média 

de 16 anos, com desvio padrão de 1,58%). No que 

diz respeito à diferença de sexos, 57,4% dos 

participantes são do sexo feminino, 41,5% do sexo 

masculino e 1,1% não se identificou. Quanto à 

renda salarial familiar mensal, 35% dos 

participantes têm rendimentos entre um e dois 

salários mínimos; 22% entre mais de dois a três 

salários mínimos; enquanto que 18,7% relatam 

renda superior a três salários mensais. Metade dos 

participantes (52,4%) tem pais que são migrantes do 

interior de outros estados do Brasil. As variáveis em 

questão foram apresentadas apenas para caracterizar 

os participantes do estudo e oferecer um perfil geral 

da população que foi investigada. O cruzamento 

desses dados com outras variáveis serão objeto de 

análises mais extensivas em futuros trabalhos. 

 

Instrumento e procedimentos 

Foi utilizado um questionário para levantamento 

de fatores de risco e proteção, produzido para o 

estudo “Juventude Brasileira” (Koller, Cerqueira-

Santos, Morais, & Ribeiro, 2005). O instrumento 

consta de 109 questões de múltipla escolha e 

investiga aspectos sobre a caracterização bio-sócio-

demográfica dos participantes, assim como sobre as 

temáticas de educação, saúde (incluindo drogas e 

sexualidade), trabalho, violência, lazer, 

religiosidade, rede de apoio social, humor, auto-

estima e auto-eficácia. O instrumento foi 

respondido coletivamente, em pequenos grupos nas 

salas de aula, e o tempo de preenchimento foi, em 

média, uma hora e meia. Para este estudo foram 

utilizados os dados sobre educação/escolarização. 
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A seleção da região para coleta dos dados foi 

realizada considerando as áreas do Distrito Federal 

com Índices de Desenvolvimento Humano mais 

baixos. Além deste dado, a renda familiar baixa, o 

índice de analfabetismo e a precariedade das 

condições de moradia foram também considerados. 

Para a escolha das escolas, utilizaram-se os 

seguintes critérios: localização (áreas com 

indicadores aparentes de pobreza, tais como 

concentração de barracos, saneamento básico 

inadequado), idade (de 13 a 27 anos) e nível sócio-

econômico (baixo) como características da clientela 

atendida. Para coleta de dados, em um primeiro 

contato, os (as) pesquisadores (as) visitaram as 

escolas e apresentaram informações sobre o projeto, 

visando à inserção na escola de forma participativa 

e integrada. Todos participantes foram voluntários. 

Os participantes e responsáveis consentiram com a 

realização do estudo, tiveram esclarecimentos sobre 

os objetivos e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Em seguida, os questionários 

foram aplicados coletivamente em pequenos grupos 

e respondidos individualmente pelos participantes. 

A pesquisa foi encaminhada ao comitê de ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo 

sua aprovação sob o Protocolo n. 2005/466. 

 

Resultados 
 

Perspectivas educacionais dos jovens 

Neste trabalho, foram explorados indicadores 

relacionados à vida escolar, buscando identificar a 

visão dos jovens em situação de risco psicossocial 

sobre o papel da escola na sua formação, e 

investigar aspectos relativos à proteção e 

vulnerabilidade dos participantes em relação a esse 

contexto. Os indicadores analisados incluem 

aspectos como freqüência, expulsão e reprovação, 

perspectivas sobre a qualidade da escola e de sua 

importância na vida dos participantes, tanto no que 

diz respeito ao presente, quanto sobre as 

perspectivas futuras. Além disso, foi explorado 

também o tipo de apoio que esses jovens recebem 

do corpo docente da escola e dos colegas, incluindo 

a avaliação que os mesmos fazem de seu futuro 

enquanto estudantes.  

 

Freqüência, expulsão, reprovação 

A maioria dos jovens participantes (95,4%) 

freqüenta a escola diariamente, sendo que apenas 

6% relatam dificuldades para com a freqüência 

diária. Quanto a problemas na escola graves o 

suficiente para levar a expulsões, estes parecem 

bastante raros, pois apenas 1,9% dos participantes 

declararam terem sido expulsos da escola. Em 

contraste, o percentual de estudantes que já foram 

reprovados é expressivo (43,3%). Destes, a maior 

parte (57,73%) foi reprovada apenas uma vez, 

enquanto que 30,7% foram reprovados duas vezes. 

Outros 11,54% foram reprovados três vezes ou 

mais. 

  

Escola, educação e perspectivas futuras 

Os participantes foram solicitados a avaliar a 

importância dos estudos para o momento presente 

(Meus estudos têm grande importância para mim 

hoje), e para o futuro (Meus estudos têm uma 

importância para mim no futuro). Em uma escala de 

três pontos (discordo, nem discordo/nem concordo, 

concordo), 90,7% afirmaram concordar que seus 

estudos são importantes hoje. Somente 3,1% 

discordaram da afirmação, enquanto 6,2% 
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manifestaram um posicionamento de neutralidade 

(não concordam nem discordam). Com relação à 

potencial influência dos estudos no futuro (também 

em uma escala de três pontos), 94% indicam que os 

estudos têm importância para o futuro. A Tabela 1 

oferece um detalhamento maior das respostas. 

Ainda em uma escala de três pontos (discordo, 

nem discordo/nem concordo, concordo), os jovens 

indicaram se tinham desejo de fazer uma faculdade, 

se a sua realização pessoal envolvia cursar um curso 

superior, se consideravam que tinham condições de 

ingressar em uma faculdade e se pensavam que para 

alcançar seus objetivos teriam que estudar muito. A 

maioria dos participantes (84,3%) revelou ter desejo 

de freqüentar uma universidade, sendo que para 

75,4%, alcançar o nível superior ocupa um lugar no 

contexto maior da realização pessoal, embora 

somente um pouco mais da metade dos 

participantes se considerem bons estudantes 

(52,9%), tendo uma percepção positiva sobre a 

própria capacidade de entrar para a universidade 

(57%). Ao serem perguntados sobre a possibilidade 

de entrar para a universidade, tendo estudado em 

escolas públicas, a opinião majoritária (73,6%) dos 

jovens foi bastante otimista, ou seja, declararam ser 

possível, embora isso envolva um esforço pessoal 

considerável, conforme apontado por 90,4%. Tal 

otimismo, no entanto, é resfriado em outro item do 

questionário, em que 45,6% dos participantes 

discordaram da afirmação de que só quem estuda 

em escola particular consegue entrar para a 

universidade (17,5% se mantiveram neutros, 

enquanto que 36,9% concordaram com a 

afirmação). Observados em conjunto, estes dados 

sugerem um sentimento ambíguo: por um lado, os 

participantes acreditam em si mesmos, por outro, 

sabem que a competição com estudantes de escolas 

particulares pode ser complicada. 

 

Percepções sobre o contexto da escola 

Neste quesito, primeiramente se buscou explorar 

o sentimento geral dos participantes em relação ao 

ambiente escolar. Buscou-se também identificar 

percepções sobre a qualidade da escola e a dinâmica 

dos relacionamentos ali desenvolvidos entre 

professores, estudantes e a escola. Aqui, duas 

questões particularmente importantes dizem 

respeito ao modo como os estudantes avaliam a 

escola e pelas motivações que têm para 

permanecerem nela. Em geral, os participantes 

expressaram sentir-se bem quando estão na escola, 

demonstrando gostarem tanto da maioria dos 

professores quanto da maioria dos amigos ali 

conquistado. 

Ao serem solicitados a avaliar a escola, 12,1% 

dos jovens responderam que é muito boa e 37,1%, 

que é boa. Relativamente poucos respondentes 

declararam considerar ruim a escola na qual 

estudam (8,9%), ou muito ruim (3,8%). Deve, no 

entanto, ser enfatizado que 37,7% consideram a 

qualidade apenas razoável. Ao serem solicitados a 

avaliar a sentença ‘quero continuar meus estudos na 

mesma escola’, 58,3% concordaram, 21,4% 

discordaram e 20,3% apresentaram posicionamento 

neutro. Além disso, a maioria dos respondentes 

declarou gostar de ir para a escola (65,7%), gostar 

da maioria dos professores (60,4%) e gostar da 

maioria dos amigos que têm na escola (77,9%), 

como indica a Tabela 2. Nota-se que destas três 

dimensões relacionadas ao posicionamento afetivo 

dos estudantes, a que se refere aos professores é 

menos expressiva. Em outras palavras, há uma 
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Tabela 1. Escola, educação e perspectivas futuras dos jovens participantes. 
 

Item 
 

Concordo 
Nem Discordo 

Nem Concordo 
Discordo 

% 90,7 6,2 3,1 Meus estudos têm grande importância 
para mim hoje n 752,0 51,0 26,0 

% 94,0 3,7 2,3 Meus estudos têm uma importância 
para mim no futuro n 779,0 31,0 19,0 

% 84,3 11,3 4,4 Tenho muito desejo de fazer uma 
faculdade n 689,0 92,0 36,0 

% 75,4 19,2 5,3 Minha realização pessoal envolve 
fazer uma faculdade n 614,0 156,0 43,0 

% 52,9 38,7 8,4 
Considero-me bom estudante 

n 434,0 317,0 69,0 

% 57,0 28,9 14,0 Sei que tenho condições de fazer uma 
faculdade n 455,0 231,0 112,0 

% 9,9 16,5 73,6 Só quem vai à escola particular pode 
entrar na universidade n 81,0 136,0 605,0 

% 90,4 6,1 3,5 Para alcançar o que sonho preciso 
estudar muito n 750,0 51,0 29,0 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Percepção dos jovens sobre amigos, professores e qualidade da escola. 
 

Item 
 

Concordo 
Nem Discordo 

Nem Concordo 
Discordo 

% 58,3 21,4 20,3 Quero continuar meus 
estudos na mesma escola n 476,0 166,0 175,0 

% 65,7 25 9,3 
Gosto de ir para a escola 

n 546,0 208,0 77,0 

% 60,4 24,2 15,3 Gosto da maioria dos 
professores n 498,0 199,0 126,0 

% 77,9 15,8 6,3 Gosto da maioria dos 
amigos que tenho na 
escola 

n 642,0 130,0 52,0 
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Tabela 3. Funcionamento da rede de apoio sócio-afetivo dos jovens. 
 

Item 
 

Concordo 
Nem Discordo 

Nem Concordo 
Discordo 

% 86,5 9,3 4,1 Meus pais ou familiares 
incentivam muito os meus 
estudos n 714,0 77,0 34,0 

% 40,5 41,3 18,2 Posso contar com alguém da 
equipe escolar n 332,0 338,0 149,0 

% 37,7 39,4 23,0 Confio na maioria dos 
professores n 305,0 319,0 186,0 

% 50,9 36,5 12,7 Se precisar, sei que posso 
contar com a ajuda dos 
amigos n 417,0 299,0 104,0 

% 39,2 41,4 19,4 Confio nos amigos da 
escola n 319,0 337,0 158,0 

 

 

tendência dos respondentes de gostarem mais de 

freqüentar a escola, e dos amigos que têm lá, do que 

dos professores. 

 

Rede de apoio sócio-afetivo dos jovens 

Um aspecto muito importante do sucesso 

acadêmico diz respeito à rede social e afetiva de 

apoio. As relações de amizade e nos grupos, que 

fornecem aos estudantes a percepção de 

pertencimento e de ter alguém com quem possam 

contar os empoderam para desenvolver tanto os 

aspectos mais relacionados a processos de 

aprendizagem, quanto para se manterem motivados 

para o estudo. As relações estabelecidas no contexto 

escolar têm sido descritas como importantes 

atrativos dos estudantes para permanência e 

freqüência à escola.  

Alguns itens do questionário indagaram sobre a 

percepção de apoio recebido pelos participantes a 

partir de pessoas significativas no contexto da 

escola, tais como professores, amigos, equipe 

escolar e família (ver Tabela 3). Os participantes 

são apoiados pelo núcleo familiar, pois 86,5% deles 

declararam que os familiares incentivam muito os 

seus estudos. No que diz respeito aos atores 

escolares, no entanto, as respostas não foram tão 

positivas. Considerando a importância dos 

professores na mediação da aprendizagem e seu 

significado geral no contexto da escola, parece 

preocupante que, relativamente, poucos 

respondentes declararam poder contar com (40,5%) 

ou confiar (37,7%) na maioria dos professores. 

Houve uma quantidade correspondente de 

estudantes que se posicionaram de modo neutro 

quanto a poder contar (41,3%) e confiar (39,4%). 

Preocupa, no entanto, o percentual relativamente 

alto de respondentes que informa que não pode nem 

contar com a ajuda (18,2%) e nem confiar (23%) 

nos professores da escola que freqüentam. Em 

contraste, há 50,9% de respondentes que indicam 
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poder contar com a ajuda dos amigos, embora 

somente 39,2% informem que podem confiar neles.      

Em todo caso, o posicionamento neutro (nem 

concorda/nem discorda) em relação a confiar 

(41,4%) e poder contar com a ajuda dos amigos 

(36,5%) é maior do que o posicionamento negativo, 

ou seja, discordam que possam confiar (19,4%) e 

que possam contar com eles (12,7%). Em geral, 

70,5% dos participantes estão satisfeitos (46,9%) ou 

muito satisfeitos (23,6%) com o apoio recebido. 

Isso tudo, considerado de modo conjunto, talvez 

seja um fator importante a influenciar o 

reconhecimento da maioria dos participantes 

(77,9%) sobre estar satisfeita consigo mesma. Os 

insatisfeitos somam apenas 6,4%, enquanto 15,6% 

se posicionaram de modo neutro. 

Este estudo trouxe informações sobre a 

percepção de jovens em relação à realização e 

aspirações escolares e a rede de apoio social 

relacionadas ao contexto de ensino-aprendizagem. 

A análise pela Abordagem Ecológica do 

Desenvolvimento permite uma visão mais 

abrangente, tomando também a perspectiva dos 

outros atores sociais envolvidos nesse contexto. 

Estes aspectos serão objetos de análise em outras 

publicações. 

 

Discussão 
 

Os fatores de risco e de proteção podem ser 

identificados em todos os domínios da vida dos 

jovens: nos próprios indivíduos, em suas famílias, 

em seus pares, em suas escolas, nas comunidades e 

em qualquer outro nível de convivência sócio-

ambiental. Os fatores de risco não ocorrem de 

forma estanque, havendo entre eles considerável 

transversalidade e conseqüente variabilidade de 

influência. Por outro lado, também é notório o 

acompanhamento nesses contextos de fatores 

específicos de proteção. Nesse sentido, há diversas 

dimensões dos resultados desta pesquisa que são 

importantes para esclarecer o papel da escola na 

vida desses jovens, e esses aspectos podem ser 

analisados em uma perspectiva sistêmica a partir da 

Abordagem Ecológica do Desenvolvimento e da 

Psicologia Positiva (Bronfenbrenner, 1996; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). 

Segundo alguns autores (Branden, 1998; 

Garmezy & Masten, 1994), a escola é um 

importante fator contextual de apoio do meio 

ambiente externo, quando promove o bom 

relacionamento com amigos, professores ou pessoas 

que assumam papel de referência segura. Além 

disso, a literatura (Cardenas, 2000; Sudbrack & 

Dalbosco, 2005) também ressalta que a escola é um 

referencial estruturante em uma fase importante da 

formação da personalidade. A escola, segundo o 

paradigma da psicologia positiva, precisa funcionar 

como promotora de saúde e bem estar fortalecendo 

o “florescimento” dos jovens (Keyes & Haidt, 

2003; Seligman, 2002). Pode, portanto, se constituir 

como fator de proteção, característica potencial na 

promoção da resiliência, quando realiza ações que 

procurem amenizar fatores de risco, estimulando o 

desenvolvimento de habilidades sociais, a visão 

positiva de si mesmo, a cooperação, as relações 

afetivas, além da autoconfiança no que se refere à 

competência social e emocional. Isto pode ser 

desenvolvido pela escola a partir de ações, projetos 

e trabalhos de relativamente fácil execução, desde 
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que haja um plano de metas organizado pelos atores 

escolares e motivação para cumpri-lo. Pesquisas 

sobre violências nas escolas (Galvão, 2003; Lopes 

& Galvão, 2005) investigaram atitudes e projetos 

bem-sucedidos no combate às violências e na 

construção de uma cultura de paz. Os projetos 

desenvolvidos nessas escolas, identificados, 

particularmente pela pesquisa de Galvão (2003) 

eram de denominação e execução simples (bolo 

com coca-cola, moda e história, debate político), no 

entanto traziam subjacente a idéia comum de fazer 

com que estudantes falassem de si mesmos, de suas 

famílias e da sua comunidade, identificando 

problemas, como estes os afetavam e formas de 

enfrentamento. Em outras palavras, a base do 

sucesso de uma cultura de paz nessas escolas 

envolvia o desenvolvimento de uma série de 

projetos que visavam à construção e à afirmação de 

uma identidade de pertencimento, bem como uma 

visão crítica e politizada do mundo, compreendido 

em suas diferentes dimensões. Assim os estudantes, 

por meio de temas condutores como ‘o papel da 

moda ao longo dos séculos’, ‘significados de 

cidadania’, ‘experiências artísticas’ debatiam temas 

que refletiam desde o contexto mais amplo, até 

aspectos mais específicos de sua experiência 

subjetiva. As escolas promotoras de resiliência 

tinham como aspecto comum uma equipe engajada, 

unida e com atuação duradoura. Mudanças na 

direção da escola não influenciavam negativamente 

o desenvolvimento desses projetos. Havia entre os 

professores, um raro orgulho profissional 

(especialmente em se tratando de servidores da rede 

pública) derivado da consciência de um trabalho 

bem realizado.  

Os resultados da análise do mesossistema, 

família e escola, nessa pesquisa enfatizaram que 

esses dois contextos são fundamentais como rede de 

apoio para os jovens. Foi possível identificar uma 

rede de apoio e proteção que, embora envolva a 

família, se constitui também nas diferentes camadas 

do contexto escolar. Os participantes confiam nos 

amigos, nos professores (embora apenas 

relativamente) e na estrutura escolar. Confiam, 

também, que estes diferentes seguimentos estão aí 

para ajudá-los quando necessário. A maioria gosta 

da escola, quer freqüentá-la, aprecia o ambiente de 

que desfruta cotidianamente e deseja continuar lá. 

No entanto os resultados sobre as relações de 

confiança são um tanto contraditórios. Por um lado, 

há respostas com posicionamento neutro ou 

indeciso (não concordam/nem discordam) sobre se 

confiam nas várias instâncias questionadas. Por 

outro, a maioria dos participantes está satisfeita com 

o apoio recebido. Nesse sentido é fundamental 

também ser analisado o papel dos professores, que 

poderiam funcionar como uma rede de apoio e 

proteção mais efetiva no contexto escolar, 

diminuindo a incidência dos fatores de risco. 

Ao se analisar o modo de relação - que na 

perspectiva de Bronfenbrenner (1996), diz respeito 

a um processo que envolve as características da 

pessoa e do ambiente - estes resultados indicam que 

os jovens, se não têm uma percepção plenamente 

positiva dos professores, já que menos de 50% 

dizem que podem contar (40,5%) ou confiar 

(37,7%), também não são completamente negativos 

(60% declararam gostar dos professores). Ou seja, 

se não confiam completamente neles como redes de 

apoio, também não deixam de confiar de modo 

explícito. Isto é paradoxal e precisa ser mais bem 
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avaliado. A escola é um contexto importante como 

promotor de resiliência acadêmica e em especial em 

pesquisas sobre violências nas escolas tem 

apresentado papel relevante (Galvão, 2003; Lopes 

& Galvão, 2005; Ribeiro & Galvão, 2005) A ênfase 

no clima afetivo saudável têm sido descrito por 

estes autores como importante fator de proteção.  

Os jovens ressaltam a importância das relações 

de amizade, que organizam o microssistema 

relacional (Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). O contexto da escola tem sido 

apontado como um ambiente favorecedor dessas 

relações, que pode ser um fator importante de 

proteção, contribuindo para o desenvolvimento da 

competência social e da aquisição de habilidades 

essenciais para o desenvolvimento afetivo e sócio-

cognitivo. Além disso, os processos de amizade 

propiciam recursos emocionais, que aumentam a 

capacidade para enfrentar positivamente as 

demandas do ambiente (Cardenas, 2000; Ladd, 

Kochenderfer, & Coleman, 1996; Newcomb & 

Bagwell, 1996; Price & Ladd, 1986). 

Se por um lado são encontrados no contexto da 

escola fatores de proteção, por outro lado, as 

dificuldades de aprendizagem, o fracasso e a evasão 

também são aparentes. Associado a isto a violência 

nas escolas e o uso de drogas podem também se 

constituir em importantes fatores de risco para a 

esta faixa etária. Algumas pesquisas (Galvão & 

Amparo, 2005; Lopes & Galvão, 2005; Ribeiro & 

Galvão, 2005) foram unânimes em apontar a escola 

como um lugar de possibilidades de aprendizagem 

para a violência.  

Segundo estudo de Maughan, Gray e Rutter 

(1985), o fracasso escolar persistente na 

adolescência e juventude traz no seu bojo o risco da 

desadaptação associado à evasão. Tais precursores 

escolares prognosticam subemprego e aumento de 

possibilidades de afiliação a grupos marginalizados 

e a exclusão social, restringindo oportunidades 

favoráveis ao desenvolvimento. Nesta amostra, os 

jovens revelam ainda boa freqüência às aulas e 

baixos índices de expulsão. No entanto, a 

reprovação é preocupante e indica a necessidade de 

uma revisão de procedimentos pedagógicos para 

uma aprendizagem mais eficiente.  

Dificuldades de aprendizagem podem ser vistas 

como uma condição de vulnerabilidade social, pois 

em decorrência desse fator, as pessoas apresentam 

baixa auto-estima e sentimentos de inferioridade 

(Rutter, 1987). A vulnerabilidade de adolescentes e 

jovens que apresentam dificuldades de 

aprendizagem se reflete em desajustamento social e 

comportamentos anti-sociais (Spreen, 1982). Além 

disto, os insucessos na escola freqüentemente são 

acompanhados de déficits em habilidades sociais e 

problemas emocionais ou de comportamento. 

Quando essas condições persistem e são 

concomitantes à incidência de fatores de risco no 

ambiente social e familiar mais amplo, podem 

afetar negativamente o desenvolvimento do 

indivíduo em etapas subseqüentes (Santos & 

Marturano, 1999). 

Alguns estudos (Branden, 1998; Garmezy & 

Masten, 1994) consideram que a presença de 

características individuais, tais como auto-estima 

positiva, autocontrole, autonomia, características de 

temperamento afetuoso e flexível; apoio afetivo na 

família, como coesão, estabilidade, respeito mútuo, 

apoio/suporte; e, apoio do meio ambiente externo, 

promovido por pessoas significativas, como escola, 

igreja, grupos de ajuda são importantes fatores de 
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proteção para o desenvolvimento integral. 

Conseqüentemente estes aspectos contribuem para a 

diminuição dos riscos promovendo bom 

relacionamento com amigos, professores ou pessoas 

que assumam papel de referência segura. O senso 

de pertencimento juntamente com o de identidade 

psicossocial também tem sido identificado em 

outras pesquisas com jovens em situação de risco 

como fundamental fator de proteção (Amparo, 

Biasoli-Alves, & Cárdenas, 2004; Biasoli-Alves, 

Amparo, Cardenas, Bisinoto, & Santana, 2005). 

Os resultados desta pesquisa enfatizam o papel 

da escola enquanto promotora de características 

positivas e as relações que jovens de nível sócio 

econômico baixo podem desenvolver com ela. A 

autoconfiança é um fator importante no 

desenvolvimento da auto-estima se considerado que 

esse aspecto também está relacionado com a 

capacidade de idealização e elaboração de projetos 

de futuro. A maior parte dos adolescentes 

pesquisados declara a escola importante em suas 

vidas e a tem como uma parte fundamental de seus 

projetos futuros, que incluem cursar uma 

universidade. Se por um lado a escola parece ter um 

papel importante na construção da auto-estima dos 

participantes, por outro, muitos dos respondentes 

não acreditam que realmente entrarão para a 

universidade. Identificam, portanto, as deficiências 

e falhas do sistema educacional, ressaltando 

principalmente a representação negativa que têm 

em relação aos estudantes de escolas públicas. Isto, 

no entanto, é minimizado pelo fato de indicarem 

que o sucesso escolar é dependente em certa medida 

de esforços exclusivamente pessoais. Portanto, 

afirmam que o empenho pessoal de cada um deles 

na aprendizagem pode minimizar os efeitos 

negativos de uma escola de eficiência questionável.  

De modo geral, as escolas do contexto deste 

estudo foram avaliadas como contextos protetivos 

para os jovens. Os processos de proteção têm um 

importante papel no estabelecimento e na 

manutenção da auto-estima e auto-eficácia, por 

meio do estabelecimento de relações de apego 

seguras e do cumprimento de tarefas com sucesso. 

Criam-se, dessa forma, oportunidades para reverter 

os efeitos do risco e dos eventos estressores, fatos 

que reduzem os impactos negativos no 

desenvolvimento, alterando a exposição e o poder 

da pessoa à situação adversa (Rutter, 1987). 

As escolas e seus atores (amigos, professores) 

podem atuar como contextos de valorização para o 

desenvolvimento dos jovens, enquanto seres 

singulares, que possam vir a exercer sua cidadania 

dentro de uma visão ética de mundo. Nesse sentido, 

a Psicologia Positiva (Keyes & Haidt, 2003; 

Seligma, 2002) utilizada como pano de fundo 

permite ver a escola e seus atores em ação em seu 

contexto, assim como a rede de relações que 

permite o “florescimento” do jovem, valorizando 

sua saúde e bem estar. 

 

Conclusão 
 

Somente um trabalho conjunto entre a escola, a 

família e demais instituições responsáveis pela 

proteção aos direitos e ao desenvolvimento de 

crianças, adolescentes e jovens permitirá o pleno 

alcance desta meta prioritária no atual cenário 

brasileiro. As pessoas em desenvolvimento deixarão 

de representar apenas “números”, para se tornarem 
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verdadeiros protagonistas do desenvolvimento 

social, com acesso à educação, à família, ao lazer e 

ao atendimento de suas necessidades. Para tal, a 

escola compreende tanto uma completa formação 

como a plena escolarização. Trata-se de juntar 

educação formativa e educação instrucional. 

Juntamente com a família, a escola é uma 

instituição de vanguarda no processo decisivo na 

formação cidadã, promovendo a construção e a 

garantia de sujeitos plenos, capazes de exercitar 

seus direitos e corresponder com seus deveres à 

sociedade que os integra. 

Dos dados emergem situações preocupantes pelo 

tipo de impacto que provocam. Por exemplo, o 

índice de estudantes que já foram reprovados ao 

menos uma vez (43%) é alarmante. Reprovações 

geram sentimentos de fracasso que, se não forem 

bem trabalhados pela escola, podem levar o 

estudante a se distanciar dela, como indicam 

diversos estudos, já clássicos, sobre o assunto 

(Seligman & Maier, 1967; Weiner, 1990). Outro 

aspecto preocupante relaciona-se aos dados, um 

tanto contraditórios, de que 60% dos participantes 

declararam gostar dos professores, mas somente 

40,5% podem contar e 37,7% confiam. A escola, 

enquanto sistema dinâmico, para funcionar bem, 

demanda uma relação professor/estudante com alto 

grau de confiança mútua. Isto é relevante tanto para 

o sucesso acadêmico (Weiner, 1990) quanto para a 

construção de uma cultura de paz (Galvão, 2003; 

Lopes & Galvão, 2005). A escola precisa construir 

uma cultura de confiança, para além dos vínculos 

emocionais entre professores e estudantes, de certa 

forma, traduzidos pela expressão ‘gostar’. 

Enfatiza-se, desta forma, o papel fundamental da 

escola como ponto de partida para toda e qualquer 

ação educativa relativa à população juvenil. Trata-

se do resgate dos jovens enquanto sujeitos 

transformadores. A escola pode realizar ações que 

procurem amenizar fatores de risco, implementando 

ações que promovam e estimulem as habilidades 

sociais, a visão positiva de si próprio, a cooperação, 

as relações afetivas, o compromisso consigo 

mesmo, além da autoconfiança no que se refere à 

competência social e emocional. Ainda, pode a 

escola favorecer a consciência sobre as dificuldades 

pessoais de cada um e encorajar uma atuação para o 

enfrentamento das limitações, assumindo um papel 

como cidadãos responsáveis. Para tanto é 

fundamental como fator de proteção, um clima 

escolar afetivo, no qual os estudantes possam contar 

com apoio pedagógico, baseados em parâmetros 

claros e consistentes, que possibilitem o 

desenvolvimento comprometido e prazeroso. Assim 

são mobilizados recursos na busca de realização 

pessoal e a vivência de oportunidades de 

participação ativa. O mesmo ocorre quando os 

professores têm altas expectativas em relação aos 

estudantes e procuram envolvê-los, com 

responsabilidade, nas tarefas e decisões escolares. 

Ao favorecer um ambiente de construção do 

conhecimento, propicia-se a reflexão de todos os 

atores deste contexto ecológico, acerca de seus 

comportamentos e seu projeto de vida, objetivando 

um viver direcionado à saúde e qualidade de vida. 

O envolvimento de professores com uma atitude 

pedagógica que leve em conta o desenvolvimento 

de uma atitude responsável para com a 

aprendizagem faz emergir estudantes mais 

conscientes de si e do mundo, mais capazes de 

resistir às pressões do grupo em relação a temas e 

situações que não são do seu interesse. Talvez o 
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desenvolvimento relacional tenha de caminhar neste 

sentido para proporcionar uma relação de confiança 

mais extensiva e profunda. A apropriação e a 

disseminação de informações favorecerão 

estratégias de comportamento saudáveis, tais como 

evitar o uso de drogas, e os fatores de risco na sua 

incidência, tanto micro quanto mesossistêmico. É 

importante considerar que a relativa fragilidade das 

relações estudantes-professores indica a 

necessidade de investimento em políticas 

governamentais que visem à formação dos 

profissionais e ao preparo destes para lidarem com 

situações adversas, bem como para potencionalizar 

a escola como lugar de proteção, minimizando as 

vulnerabilidades. 

Este estudo possibitou focalizar em aspectos 

mais específicos relacionados à escola e deixa 

várias questões para futuras investigações. Por 

exemplo, seria interessante analisar a relação entre a 

percepção dos estudantes sobre o papel da escola e 

a repetência, desta com a auto-eficácia, da auto-

eficácia com uso de drogas e ações que geram 

conflito com a lei. Além disso, é possível também 

separar grupos por conta de características 

específicas como estrutura familiar, índice de 

escolaridade e renda dos pais, entre outros. A base 

de dados desta pesquisa é bastante rica. Este o 

primeiro de uma série de trabalhos que servirá para 

melhorar o conhecimento sobre a população 

estudada, permitindo sugerir políticas educacionais 

mais eficientes. 

 

 

 

Referências 
 

Amparo, D. M., Biasoli-Alves, P., & Cárdenas, C. J. 

(2004). Pertencimento e identidade em adolescentes em 

situação de risco de Brasília. Revista Brasileira de 

Crescimento e Desenvolvimento Humano, 14(1), 1-13.  

Biasoli-Alves, P., Amparo, D. M., Cárdenas, C. J., 

Bisinoto, C., & Santana, P. (2005). Adolescência e 

violência: habilidades, competência e resoluções 

resilientes para a promoção da paz. Em L. F. Costa & T. 

M. C. Almeida (Eds.), Violência no cotidiano (pp. 141-

166). Brasília: Universa/Líber. 

Branden, N. (1998). Auto-estima: como aprender a 

gostar de si mesmo. São Paulo: Saraiva. 

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a 

context for human development: research perspectives. 

Developmental Psychology, 22, 723-742. 

Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. 

Em R. Vasta (Ed.), Annals of Child Development: Vol. 6 

(pp. 187-251). Greenwich, CT: JAI. 

Bronfenbrenner, U. (1996). A ecologia do 

desenvolvimento humano: experimentos naturais e 

planejados. Porto Alegre: Artes Médicas. (Original 

publicado em 1979). 

Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings 

human: Bioecological perspectives on human 

development. London: Sage. 

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. (1998). The ecology of 

developmental processes. Em W. Damon (Ed.), 

Handbook of child psychology (Vol. 1, pp. 993-1027) 

New York, NY: John Wiley & Sons. 

Cardenas, J. C. (2000). Adolescendo: Um estudo sobre a 

constituição da identidade do adolescente no âmbito da 



 

A escola e as perspectivas educacionais de jovens em situação de risco ● Deise Amparo, Afonso Galvão, Carmem Cardenas e Silvia Koller 86

escola. Tese de Doutorado não publicada, Instituto de 

Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília. 

Dell´Aglio, D. D., Koller, S., & Yunes, M. A. (2006). 

Resiliência e psicologia positiva: interfaces do risco à 

proteção. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Engle, P. L., Castle, S., & Menon, P. (1996). Child 

development: Vulnerability and resilience. Social 

Science Medicine, 43(5), 621-635. 

Galvão, A. C. T. (2003). As escolas inovadoras: Distrito 

Federal. Em M. Abramovay (Org.), Escolas inovadoras: 

experiências bem-sucedidas em escolas públicas (pp. 

159-172). Brasília: Unesco. 

Galvão, A. & Amparo, D. (2005). Violência nas escolas 

e ansiedade do professor: um estudo de caso. Em Anais 

do II Congresso Ibero-Americano de Violência nas 

Escolas (pp. 1-15). Belém: UNESCO. 

Garmezy, N., & Masten, A. (1994). Chronic adversities. 

Em M. Rutter, E. Taylor & L. Herson (Eds.), Child and 

adolescent psychiatry (pp. 191-207). Oxford: Blackwell 

Scientific. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005). 

Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese 

dos indicadores de 2004. Rio de Janeiro, Brasil: IBGE – 

Departamento de emprego e rendimento. 

Keyes, C. L. M., & Haidt, J. (Eds.). (2003). Flourishing: 

Positive psychology and the life well lived. Washington 

DC: American Psychological Association. 

Koller, S., Cerqueira-Santos, E., Morais, N. A., & 

Ribeiro, J. (2005). Relatório sobre a juventude 

brasileira. Washington, DC: World Bank. 

Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J., & Coleman, C. C. 

(1996). Friendship quality as a predictor of young 

children’s early school adjustment. Child Development, 

6, 1103-1118.  

Leite, S. A. da S., & Tagliaferro, A. R. (2005). A 

afetividade na sala de aula: um professor inesquecível. 

Psicologia Escolar e Educacional, 9(2), 247-260.  

Lisboa, C., & Koller, S. H. (2004). Interações na escola e 

processos de aprendizagem:fatores de risco e proteção. 

Em E. Boruchovitch & J. A. Bzuneck (Eds.), 

Aprendizagem: Processos psicológicos e o contexto 

social na escola (pp. 201-224). Petrópolis: Vozes. 

Lopes, R. B., & Galvão, A. C. T. (2005) Violência nas 

escolas fatores externos e internos. Educare, 1(1), 152-

169. 

Maughan, B., Gray, G., & Rutter M. (1985). Reading 

retardation and social behaviour: A follow-up into 

employment. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 26, 741-758. 

Morais, N. A., & Koller, S. H. (2004). Abordagem 

ecológica do desenvolvimento humano, psicologia 

positiva e resiliência: A ênfase na saúde. Em S. Koller 

(Ed.), Ecologia do desenvolvimento humano: Pesquisa e 

intervenção no Brasil (pp. 91-107). São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

Newcomb, A. F., & Bagwell, C. L. (1996). The 

developmental significance of children´s friendship 

relations. Em W. M. Bukowski, A. F. Newcomb & W. 

W. Hartup (Eds.), The company they keep: Friendship in 

childhood and adolescence (pp. 228-321). New York: 

Cambridge University Press. 

Organização dos Estados Ibero-Americanos para 

Educação, Ciência e Cultura (2006). Relatório de 

Desenvolvimento Juvenil 2006. Recuperado: 26 dez. 

2007. Disponível: http://www.oei.org.br. 

Pesce, R., Assis, S., Santos, N., & Oliveira, N. (2005). 

Risco e proteção: em busca de um equilíbrio promotor de 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) ● Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008 ● 69-88 87

resiliência. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 20(2), 135-

143. 

Pinheiro, D. P. N. (2004). A resiliência em discussão. 

Psicologia em Estudo, 9(1), 67-75.  

Price, J. M., & Ladd, G. W. (1986). Assessment of 

children’s friendship: Implications for social competence 

and social adjustment. Em R. J. Prinz (Ed.), Advances in 

behavioral assessment of children and families (Vol. 2, 

pp.121-149). Greenwich, CT: JAI Press. 

Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective 

mechanisms. American Orthopsychiatric Association, 

57(3), 316-331. 

Rutter, M. (1993). Resilience: Some conceptual 

considerations. Journal of Adolescent Health, 14, 626-

631. 

Ribeiro, R. C., & Galvão, A. C. T. (2005). Violência 

escolar e suas significações para estudantes. Em Anais do 

II Congresso Ibero-Americano de Violência nas Escolas 

(pp. 15-30). Belém: UNESCO. 

Santos, L. C., & Marturano, E. M. (1999). Crianças com 

dificuldades de aprendizagem um estudo de seguimento. 

Psicologia Reflexão e Crítica, 12(2), 377-394.  

Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness: Using 

the New Positive Psychology to Realize Your Potential 

for Lasting Fulfillment. New York: Free Press/Simon 

and Schuster.  

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). 

Positive psychology: An introduction. American 

Psychologist, 55(1), 5-14. 

Sposito, M. P. (2000). Estado do conhecimento. 

juventude e educação. São Paulo: Ação Educativa. 

Sposito, M. P., & Corrochano, M. C. (2005). A face 

oculta da transferência de renda para jovens no Brasil. 

Tempo Social, 17(2), 141-172. 

Sudbrack, M. F. O., & Dalbosco, C. (2005). Escola como 

contexto de proteção: refletindo sobre o papel do 

educador na prevenção do uso indevido de drogas. Em II 

Simpósio Internacional do Adolescente, São Paulo. 

Recuperado: 28 set 2006. 

Disponível:http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=MSC0000000082005000200082

&lng=en&nrm=abn. 

Spreen, O. (1982). Adult outcome of reading disorders. 

Em R. N. Malatesta & P. G. A. Aaron (Eds.), Reading 

disorders: Varieties and treatments (pp. 473-492). New 

York Academic Press.  

Waiselfisz, J. J. (2006). O mapa da violência. 

Recuperado: 26 dez 2006. Disponível: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue00

0080.pdf. 

Weiner, B. (1990). History of motivational research in 

education. Journal of Educational Psychology, 82, pp-

616-622. 

Yunes, M. A. M. (2003). Psicologia positiva e 

resiliência: o foco no indivíduo e na família. Psicologia 

em Estudo, 8, 75-84.  

Zimmerman, M. A., & Arunkumar, R. (1994). Resiliency 

research: Implications for schools and policy. Social 

Policy Report, 8, 1-18.  

 
 
 
 
 



 

 Práticas escolares e desempenho acadêmico de alunos com TDAH● Maria das Graças Faustino Reis e Dulce Maria de Pompêo de Camargo 88

 
Recebido em: 17/03/2007 
Revisado em: 28/04/2008 
Aprovado em: 05/06/2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre os autores: 
 
Deise Matos do Amparo (deise@ucb.br) - Professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia - Universidade Católica de Brasília 
 
Afonso Celso Tanus Galvão (agalvao@pos.ucb.br) - Professor dos Programas de Pós-graduação em Educação e em Psicologia - Universidade Católica de 
Brasília 
 
Carmen Cardenas (ccardena@pos.ucb.br) - Professora dos Programas de Pós-graduação em Gerontologia e em Psicologia - Universidade Católica de 
Brasília 
 
Sílvia Helena Koller (skoller@uol.com.br) – Professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRG 
 
 

Endereço para correspondência 

Deise Matos do Amparo 
Universidade Católica de Brasília  
Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa  
Campus II 
SGAN – 916, Módulo B, W3 Norte 
Brasília – DF 
CEP: 70790-160 
Mestrado em Psicologia  
E-mail: deise@ucb.br 



 

 89

Práticas escolares e desempenho acadêmico de alunos 
com TDAH 

 
Práticas escolares e TDAH 

 
Maria das Graças Faustino Reis 

Dulce Maria Pompêo de Camargo 
 
Resumo 
 
Este artigo reporta resultados de trabalho de pesquisa que tem como objeto o estudo crítico e aprofundado sobre o TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade) nos cursos de formação de professores no Ensino Superior, sob as suas variadas dimensões – social, cultural, pedagógica, 

biológica. A investigação focalizou cinco adultos com diagnóstico de TDAH. A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso, desenvolvido a partir da 

História Oral como fonte de coleta de dados. Os resultados obtidos sugerem que o estudo proposto na pesquisa pode contribuir significativamente para o 

professor conhecer os determinantes do desempenho escolar de alunos com o transtorno, bem como orientá-lo na busca de parceria com outros 

profissionais – médicos e psicólogos, por exemplo – quando esta se fizer necessária. 

Palavras-chave: Ensino superior, formação de professores, TDAH. 

 

 
School practices and Academic performance of students with 

 
Abstract 
 
This article reports the results from the research work which objects the critical and profound study about the ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder) in the courses for teachers’ development in College Education, under its various dimensions – social, cultural, pedagogical, biological. The 

investigation focused on five adults with diagnosis for ADHD. The methodology used was the Case Study, developed from the Oral History as a source of 

data. The results that were obtained suggest that the study, proposed in the research, may contribute significantly for the teachers to know determining 

factors of the school performance of students with this disorder, as well as to guide them in the search of partnership with other professionals – doctors 

and psychologists, for example – when such partnership becomes necessary. 

Keywords: Undergraduate education, teacher education, ADHD (Attention Deficit Disorder with Hyperactivity). 

 

 
Practicas escolares y rendimiento académico de alumnos con TDAH 

 
Resumen 
 
Este artículo presenta los resultados de investigaciones que tienen como objetivo el estudio crítico y profundo sobre el TDAH (Trastorno de Déficit de 

Atención/Hiperactividad) en los cursos para formación profesores en la Enseñanza Secundaria, en varias de sus dimensiones – social, cultural, pedagógica, 

biológica. La investigación se concentró en cinco adultos con diagnóstico de TDAH. La metodología utilizada fue el Estudio de Caso, desarrollado a partir 

de la Historia Oral como fuente de cosecha de datos. Los resultados obtenidos sugieren que el estudio propuesto puede contribuir significativamente para 

que el profesor conozca los determinantes del rendimiento escolar de alumnos con ese trastorno, así como también orientarlos en la búsqueda por la 

compañía de otros profesionales – médicos y psicólogos, por ejemplo- cuando sea necesario. 

Palabras clave: Enseñanza superior, formación de profesores, TDAH. 
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Introdução 
 

Um dos principais problemas observados no 

processo pedagógico são os comportamentos 

inadequados de alguns alunos nas diversas 

atividades escolares. O despreparo dos docentes 

para lidar com os conflitos que surgem nas salas de 

aula também contribui para a configuração do 

quadro. Além disso, geralmente, a proposta 

educacional da escola prevê um único tipo de 

enquadramento dos alunos no processo pedagógico. 

Por não se adequarem ao padrão pedagógico 

convencional, é comum alunos com TDAH 

(Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade) 

reagirem negativamente, tornando-se inadequados. 

Nos últimos anos, muito se tem ouvido falar em 

TDAH, mas poucos profissionais da área da 

Educação conhecem as dificuldades relacionadas à 

atenção, hiperatividade e impulsividade, 

vivenciadas por alguns alunos. Abordar esse 

assunto tem sido uma atividade desafiadora, seja 

por desconhecimento do problema pelas pessoas, 

pela descrença de que ele realmente exista, ou pela 

tendência de a literatura culpabilizar alguém. Ante o 

desafio, os argumentos vão desde a afirmação de 

que a escola não oferece condições positivas de 

aprendizagem para os alunos com TDAH, pois os 

conteúdos não são atraentes e os professores não 

sabem motivar as aulas, até o argumento de que a 

causa seja unicamente biológica, ou ainda, seja a 

falta de limites impostos pelas famílias. 

Buscando entender as relações que permeiam o 

desempenho acadêmico dos alunos de que trata esta 

pesquisa1, foi delimitado como objetivo: analisar as 

relações implicadas entre o aluno com TDAH e a 

prática docente, a partir da fala dos participantes – 

cinco adultos com o diagnóstico de instabilidade de 

atenção, impulsividade e hiperatividade. 

 

Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

De acordo com o Manual diagnóstico e 

estatístico de transtornos mentais (DSM-IV) da 

Associação Americana de Psiquiatria, quarta edição 

(1994), o indivíduo com TDAH apresenta os 

seguintes sintomas: 

– Seis (ou mais) sintomas de desatenção: 

freqüentemente deixa de prestar atenção a detalhes 

ou comete erros por descuido em atividades 

escolares, de trabalho ou outras; tem dificuldades 

para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas; parece não escutar quando lhe dirigem a 

palavra; não segue instruções nem termina seus 

deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres 

profissionais; tem dificuldade para organizar tarefas 

e atividades; evita envolver-se em tarefas que 

exijam esforço mental constante; perde coisas 

necessárias para tarefas ou atividades; é 

freqüentemente distraído por estímulos alheios à 

tarefa; apresenta esquecimento em atividades 

diárias. 

                                                 
1 Este estudo faz parte dos resultados obtidos em 
pesquisa de mestrado em Educação, cuja referência é 
REIS, M. G. F. A teia de significados das práticas 
escolares: Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) e formação de 
professores. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação 
em Educação, Orientadora: Dulce Maria Pompêo de 
Camargo. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
Campinas, 2006. 
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– Seis (ou mais) sintomas de 

hiperatividade/impulsividade: 

Hiperatividade: freqüentemente agita as mãos ou 

os pés ou se remexe na cadeira; abandona sua 

cadeira em sala de aula ou em outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado; corre ou 

escala em demasia, em situações nas quais isso é 

inapropriado; tem dificuldade para brincar ou se 

envolver silenciosamente em atividades de lazer; 

está freqüentemente “a mil” ou “a todo vapor”; fala 

em demasia. 

Impulsividade: freqüentemente dá respostas 

precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas; tem dificuldade para aguardar sua 

vez; interrompe ou intromete-se em assuntos de 

outros. 

A incidência do TDAH é estimada em crianças e 

adultos, homens e mulheres, abrangendo todos os 

grupos étnicos, estratos sócio-econômicos, níveis de 

escolaridade e graus de inteligência. Apesar de ter 

sido considerado por muito tempo um transtorno 

exclusivo da infância e que seria superado no 

decorrer da adolescência, pesquisas atuais mostram 

que apenas um terço das pessoas com TDAH o 

supera e dois terços o apresentam por toda a vida 

(Hallowell & Ratey, 1994/1999). Com o passar do 

tempo, alguns sintomas se modificam e outros 

permanecem estáveis. Além disso, os indivíduos 

tendem a moldar seus estilos de vida e a exercer 

profissões que se adaptam melhor às suas 

dificuldades pessoais (Mattos, Abreu & Grevet, 

2003). 

A existência de diferentes quadros clínicos 

indica que o transtorno é bastante heterogêneo, 

apesar de ser caracterizado por sintomas de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. Barkley 

(2002) afirma que a visão do problema como 

hiperatividade e falta de atenção tem se tornado 

limitada. Segundo o autor, a questão fundamental 

está na inabilidade de inibir o comportamento. Para 

explicar a sua teoria, ele se apoiou nos estudos de 

Jacob Bronowski sobre a habilidade que a espécie 

humana tem em esperar por períodos de tempo mais 

longos do que outras espécies antes de responder a 

estímulos. Barkley concorda com as quatro 

habilidades mentais estudadas por Bronowski, que 

nos permitem impor um atraso entre uma 

mensagem e nossa reação a ela, e acrescenta mais 

uma entre a terceira e a quarta: criar um senso de 

passado e, deste, um senso de futuro; falar a nós 

mesmos e usar esse discurso para controlar o 

próprio comportamento; separar emoções de 

informações frente à nossa avaliação de eventos; 

interiorizar emoções e usá-las na criação de 

motivação interna para dirigir o comportamento em 

busca de objetivos (contribuição de Barkley); 

quebrar em partes as informações ou mensagens 

que chegam e, então, recombinar essas partes em 

novas mensagens de saída ou respostas (análise e 

síntese). 

Barkley acredita que as pessoas com o 

transtorno apresentem problemas nessas cinco 

habilidades mentais, que, anteriormente (1997), ele 

já havia denominado funções executivas. Mattos, 

Saboya, Kaefer, Knijnik e Soncini (2003) também 

entendem o problema como uma síndrome 

disexecutiva por considerarem que o principal 

comprometimento decorrente do TDAH é o das 

funções executivas. O sistema de controle executivo 

é responsável por recrutar e extrair informações de 

diversos outros sistemas cerebrais. As funções 

executivas compreendem uma classe de atividades 
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altamente sofisticadas que, em conjunto, englobam 

todos os processos responsáveis por focalizar, 

direcionar, regular, gerenciar e integrar funções 

cognitivas, emoções e comportamentos. Elas são 

responsáveis pela realização de tarefas simples de 

rotina e, principalmente, pela solução ativa de 

problemas novos. 

 

Método 
 

Como metodologia de investigação, optou-se 

pelo Estudo de Caso, dada a possibilidade de esse 

tipo de pesquisa qualitativa permitir uma análise 

aprofundada do objeto de estudo, bem como dos 

sujeitos envolvidos. Dentre as opções de trabalho 

com o Estudo de Caso, elegeu-se a História Oral 

como fonte de coleta de dados. Esta, segundo 

Alberti (2004), é um método de pesquisa “que 

privilegia a realização de entrevistas com pessoas 

que participaram de, ou testemunharam, 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, 

como forma de se aproximar do objeto de estudo” 

(p. 18).   

 

Participantes 

Contou-se com a ajuda de profissionais da área 

da Saúde – médicos e psicólogos – na busca de 

possíveis participantes da pesquisa, que foram 

escolhidos de acordo com o interesse e o 

consentimento dos mesmos. Selecionou-se cinco 

adultos com diagnóstico de TDAH, feito na 

infância ou não – mas que, neste caso, sofreram os 

seus efeitos: Cláudia, Paulo, Sandra, Thaís e Tânia2. 

Outro critério utilizado na seleção dos participantes 

foi estarem cursando o Ensino Superior ou já o 

terem concluído. 

  

Material  

Os materiais utilizados foram: questionário com 

questões fechadas sobre os dados pessoais e sócio-

culturais dos entrevistados, sobre a formação 

acadêmica e o diagnóstico do TDAH; entrevista 

semi-estruturada. 

 

Procedimento 

Antes das entrevistas, a metodologia e os 

objetivos foram esclarecidos aos entrevistados, 

ressaltando a importância de cada um na pesquisa. 

Durante as entrevistas, realizadas individualmente, 

eles falaram sobre a trajetória escolar de cada um, 

apontando:     - em que fase da escolaridade ocorreu 

o diagnóstico do TDAH; - como foi a passagem 

pelos ensinos Fundamental, Médio e Superior;  - o 

que fizeram (e fazem) para superar as dificuldades 

decorrentes do transtorno. Além do Levantamento 

dessas informações, foram formuladas outras 

questões, quando necessárias. Todos os 

entrevistados declararam-se diagnosticados com 

TDAH, com predominância do tipo hiperativo, 

sendo que o diagnóstico foi feito por médicos e/ou 

psicólogos. 

Cada entrevista durou, em média, 45 minutos. A 

transcrição e a textualização das falas foram 

executadas pela pesquisadora. Na textualização, foi 

feita apenas a adequação gramatical, foram 

mantidas as interrupções de pensamento, as 

mudanças de foco temático e as posteriores 

                                                                              
2 Os nomes são fictícios. 
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retomadas, por julgar importantes na análise que 

seria empreendida e pela freqüência da ocorrência. 

      

Resultados e Discussão 
 

A pesquisa configurou-se como possibilidade de 

reflexão sobre as práticas escolares relacionadas ao 

TDAH. Seria muito simplista a idéia de que falhas 

na formação de professores nos cursos de Ensino 

Superior sejam as únicas causas das dificuldades 

encontradas pelos alunos com o transtorno. No 

entanto, os professores são os sujeitos que, 

diretamente, podem interferir na aprendizagem, 

fazer a mediação entre os relacionamentos presentes 

no ambiente escolar e perceber quando há 

necessidade de solicitação de avaliação médica e/ou 

psicológica. Por isso, na formação de professores, 

deve-se ressaltar a importância de o professor 

conhecer os determinantes do desempenho escolar 

de seus alunos, bem como refletir sobre a 

participação da escola frente ao problema. 

Todos os entrevistados citaram problemas 

escolares ocorridos, principalmente, no Ensino 

Fundamental e Médio, derivados do 

desconhecimento do TDAH pelos professores e 

pela falta de aproveitamento das características 

positivas do transtorno. No Ensino Superior, 

sentiram (sentem) menos dificuldades, por já terem 

descoberto maneiras de superar os obstáculos 

decorrentes de instabilidade da atenção, 

impulsividade e/ou hiperatividade; pela 

compreensão dos professores; ou mesmo, segundo 

uma entrevistada, por causa de pouca exigência 

feita aos alunos. As suas falas revelam lacunas na 

formação de professores e apontam caminhos para a 

reflexão do significado das práticas escolares. No 

estudo sobre a influência dessas práticas na 

aprendizagem e no comportamento de Cláudia, 

Paulo, Sandra, Thaís e Tânia, destacamos os tópicos 

“dificuldades acadêmicas” e “formação de 

professores”. 

 

Dificuldades Acadêmicas 

Embora Sandra e Cláudia tivessem recebido 

tratamento medicamentoso na infância, sentiram 

dificuldades semelhantes às de Paulo, Tânia e 

Thaís, que só tiveram o diagnóstico do TDAH na 

vida adulta. Uma, por causa da dificuldade do 

diagnóstico correto, a outra, pela descontinuidade 

do tratamento. Os principais problemas apontados 

pelos entrevistados estão relacionados a: leitura e 

escrita, falta de dinamismo nas aulas, 

hiperatividade, avaliação de conteúdos escolares, 

indisciplina e agressividade, relacionamentos, auto-

estima, diversidade humana. 

Quatro entrevistados tiveram alguma dificuldade 

relacionada à leitura e/ou à escrita Durante a 

escolaridade, por falta de concentração ou por não 

gostarem de ler. Em “eu sei o que é, mas eu não sei 

passar no papel” (Cláudia) e em “ler algum texto 

para depois dele partir para alguma outra coisa”, há 

sinais de comprometimento das funções executivas, 

especificamente, a análise-síntese (Barkley 2002; 

Mattos & cols., 2003). Apesar de o trabalho com a 

leitura e a escrita ser muito árduo para alunos com 

TDAH, é essencial para a sobrevivência na atual 

sociedade, pois esta requer o desenvolvimento/uso 

de competências cognitivas superiores, como – 

além de análise e síntese – “rapidez de resposta, 

comunicação clara e precisa, interpretação e uso de 

diferentes formas de linguagem, capacidade para 
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trabalhar em grupo, gerenciar processos para atingir 

metas, trabalhar com prioridades (...)” (Kuenzer, 

2002, p.18). 

Nas entrevistas, a monotonia das aulas é 

apontada como um elemento complicador para 

alunos com TDAH. Paulo diz que sempre teve 

dificuldades escolares, principalmente, até a quarta 

série do Ensino Fundamental. A recusa em fazer 

atividades pouco interessantes causava-lhe 

problemas. Tânia diz que não conseguia ficar quieta 

na sala e que nunca prestou muita atenção às aulas. 

Cláudia acredita que apresentou poucos sintomas 

do TDAH nas primeiras séries escolares porque as 

aulas eram dinâmicas. Outra explicação dada por 

ela é que até o início do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental fazia uso de medicação. É provável 

que, também por isso, só tenha percebido 

obstáculos à aprendizagem após essa fase da 

escolaridade, quando abandonou o tratamento 

medicamentoso. Para Barkley (2002), durante 

atividades realizadas em grupo, a atenção dos 

alunos “pode ser melhorada com um estilo de aula 

mais entusiasmado, breve e que permita a 

participação ativa da criança” (p. 244). Segundo o 

autor, freqüentemente, alunos com TDAH têm 

notas menores nas avaliações e apresentam mais 

repetências de série, por não conseguirem fazer o 

mesmo trabalho escolar que outros alunos sem 

TDAH fazem. Na nossa pesquisa, Cláudia ressalta 

que sentia mais dificuldades nas avaliações do que 

durante as aulas. Em seguida, ela explica que o 

problema era a determinação de um tempo para a 

resolução dos exercícios de uma prova. O medo de 

não conseguir terminar a avaliação no tempo 

previsto, aliado à confusão que fazia com os 

conteúdos estudados, contribuía para os erros. 

Sandra recorda-se de que a partir da primeira série 

do Ensino Fundamental passou a ter problemas 

relacionados ao medo de ser avaliada. 

Tânia critica o tipo de escola em que estudou e 

aponta que o estilo pedagógico adotado pelo 

professor pode dificultar a sua compreensão sobre a 

inquietude de alguns alunos. Tonelotto (2003) 

explica que um aspecto que contribui para as 

dificuldades experimentadas por crianças com 

TDAH é a expectativa de que elas correspondam “a 

contento a um ambiente escolar que por si só é 

muito exigente” (p. 209). Já Aquino (2003) 

argumenta que se a indisciplina denuncia uma 

recusa “a um tipo de vinculação inócua ou obsoleta 

entre os pares escolares” (p. 51), ela seria um 

indício de tentativa de participação democrática. 

“Eu era muito teimoso, bocudo, briguento. (...) 

Fui expulso na quarta série (...)” (Paulo). A 

convivência problemática aparece como um grande 

perturbador na vida dos participantes desta 

pesquisa. Segundo Paulo e Sandra, a agressividade 

era uma das reclamações que seus pais mais ouviam 

de seus professores. Thaís conta que agiu com 

agressividade física contra uma professora, ao se 

sentir obrigada a fazer algo com que não 

concordava. Conforme já abordado na introdução 

deste trabalho, isso corrobora o argumento de 

Barkley (2002), que coloca a inabilidade de inibir o 

comportamento como questão fundamental do 

TDAH. 

Segundo O’Connell (1996), os problemas 

relacionados à socialização são os mais comuns em 

crianças desatentas. Então, cuidar dos aspectos 

afetivos e emocionais é fundamental para que a 

aprendizagem seja significativa. Sandra revela a 

validade de ser estabelecida uma boa relação entre o 
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professor e os alunos: “O que ‘pega’ é o professor. 

Não ‘pega’ a matéria. Se eu gosto do professor, eu 

vou; se eu não gosto, já era”. 

Durante anos, o autoconhecimento de cada 

entrevistado tinha sido marcado pelas dificuldades 

escolares, tanto no que diz respeito ao desempenho 

nos estudos quanto ao convívio com outros alunos. 

Talvez por isso, alguns revelam que se tornavam 

cada vez mais introvertidos e afastavam-se do 

convívio social, até poucos anos atrás. Para 

Tonelotto (2002), a percepção que os alunos têm de 

si pode interferir na aprendizagem. A 

hiperatividade, segundo Villar e Polaino-Lorente 

(1994), é associada à auto-estima negativa, por 

causa da falta de adaptação social. A auto-estima é 

negativa quando há grande discrepância entre o que 

se gostaria de ser e aquilo que se pensa que é; a 

auto-estima é positiva quando a discrepância é 

pequena. Isso pode ser comprovado também na 

pesquisa: “(...) eu sempre me vi diferente. Tanto 

que eu tive depressão por me achar diferente” 

(Tânia). A entrevistada acredita que se o problema 

tivesse sido descoberto antes, ela não teria passado 

por tanto sofrimento. 

Eram reais as dificuldades de aprendizagem 

encontradas por Cláudia, Paulo, Sandra, Tânia e 

Thaís, mas não por falta de capacidade para 

aprender. A inquietação e o tempo reduzido de 

concentração durante as atividades faziam com que 

eles apreendessem apenas parte do que era ensinado 

pelos professores. “Eu ia mal na escola, tinha medo 

de que a professora visse a minha prova para falar 

que eu tinha errado, porque eu realmente não 

conseguia prestar atenção na aula” (Sandra). As 

conseqüências eram poucas anotações no caderno e 

notas baixas. Os rótulos alusivos ao fracasso 

escolar, por parte dos colegas, foram inevitáveis: 

“Ah! A Sandra é burra. ”Acreditar no fracasso foi o 

próximo passo“ Isso me detonava. (...) Aí eu já 

desisti de tudo” (Sandra). Esse processo de 

configuração do fracasso escolar é confirmado por 

Pisecco, Wristers, Swank, Silva & Baker (2001), 

que atribui aos problemas comportamentais e de 

desempenho acadêmico o fato de escolares 

desatentos terem uma avaliação bastante negativa 

de si mesmos e, posteriormente, este aspecto ficar 

consolidado na adolescência. 

A fala dos participantes da pesquisa revela uma 

prática comum nas escolas (e na sociedade): por 

negar a diversidade, a homogeneização dos sujeitos 

acaba por promover a exclusão daqueles que não se 

enquadram aos padrões homogeneizantes. O 

processo educativo contribui para a formação das 

identidades, que depende dos processos de 

socialização e de ensino-aprendizagem. A resposta 

que a educação pode oferecer à diversidade e à 

desigualdade dentro das escolas talvez seja o 

desafio mais importante enfrentado atualmente 

pelos sistemas de educação e pelos professores 

(Cortella, 2003). 

 

Formação de professores: o significado das 

práticas escolares no desempenho acadêmico de 

alunos com TDAH 

Os entrevistados fizeram algumas observações 

relacionadas à formação docente e ao TDAH: 

desconhecimento dos professores sobre o 

transtorno; formação de professores críticos; ensino 

significativo, participativo e questionador; 

integração entre Educação e outras áreas. 

Muitas dificuldades acadêmicas dos 

participantes da pesquisa são atribuídas ao 
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desconhecimento dos professores sobre o 

transtorno. “Não têm preparo nenhum. Nenhum. 

Porque o professor não sabe o que é, muitas vezes” 

(Cláudia). Tânia acredita que sua vida escolar teria 

sido diferente, se os docentes conhecessem o 

TDAH: “Então eu acho que se os professores 

estivessem preparados para ver, eles teriam visto 

que eu tinha alguma coisa. Eu teria sido 

diagnosticada antes e não teria passado por tanto 

sofrimento por que eu passei até chegar na 

faculdade”. 

Tão importante quanto a avaliação correta do 

TDAH, está o seu subdiagnóstico, como alerta 

Paulo, que é professor e estudante de Psicologia: 

“Porque tem o caso dessas crianças que não têm a 

hipercinesia. Têm todos os traços, todas as 

características, mas essas crianças estão 

subdiagnosticadas”. O entrevistado refere-se ao 

subtipo de TDAH sem hiperatividade. Pesquisas 

indicam que o sexo feminino está mais associado ao 

tipo em que prevalece a desatenção, enquanto os 

meninos apresentam mais distúrbios de 

aprendizagem e outros problemas de 

comportamento escolar. Cantwell e Biederman 

(conforme citado por Golfeto e Barbosa, 2003) 

confirmam o subdiagnóstico nos casos do 

transtorno nas meninas. A justificativa é que elas, 

geralmente, têm poucos sintomas de 

agressividade/impulsividade, baixas taxas de 

transtorno de conduta e alto nível de comorbidade 

com transtorno de humor e ansiedade. 

As experiências dos entrevistados evidenciam 

que o ensino deve ser significativo, participativo e 

questionador, deve motivar e envolver os alunos, a 

fim de que eles não sejam impelidos a buscar, 

durante as aulas, atividades paralelas que liberem a 

sua energia e criatividade. Três entrevistados 

sugerem a necessidade de formação crítica do 

professor, formação de pesquisadores que busquem 

informações sobre os problemas que surgem no 

cotidiano da profissão. Benczik e Bromberg (2003) 

criticam o mecanismo do sistema Educacional que, 

tradicionalmente, concentra os objetivos de ensino-

aprendizagem no aspecto cognitivo. Além disso, 

esses objetivos costumam ser os mesmos para todos 

os alunos e o ponto de referência é o aluno padrão. 

“Na metodologia tradicional, o professor transmite 

a informação acabada aos alunos, a comunicação 

encontra-se centrada no professor e é unidirecional” 

(p. 207). 

A necessidade de muita motivação para 

desenvolver determinadas atividades é a explicação 

dada pelos entrevistados para justificar a recusa à 

realização de alguma proposta, da maneira como os 

professores a impõem. Fazer o que gosta, ou o que 

tem facilidade, parece a solução para os problemas 

relacionados ao TDAH. Talvez este seja um dos 

grandes desafios colocados aos educadores: 

permitir que, a partir de suas preferências, o aluno 

inicie um processo de aprendizagem, enquanto 

sejam elaborados mecanismos para que ele aprenda 

aquilo de que ainda não gosta, mas que lhes parece 

necessário. Mattos e cols. (2003) alertam para o 

fato da existência de situações específicas em que o 

indivíduo com TDAH consegue manter níveis 

adequados de concentração durante um tempo 

maior. Entretanto, em geral, esses momentos podem 

ser entendidos “como ‘ilhas’ isoladas num oceano 

de dificuldades atentivas gerais, e habitualmente 

envolvem situações muito estimulantes para o 

indivíduo” (p. 223). De acordo com as orientações 

do DSM-IV (1994), crianças com TDAH 
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apresentam dificuldades em manter a atenção até 

mesmo em tarefas ou atividades lúdicas. 

Quando questionada sobre as transformações 

que poderiam ter ocorrido em seu desempenho 

escolar, caso os professores conhecessem o 

transtorno, Thaís responde: “a hiperatividade era 

muita e acho que isso teria mudado muito pouco”. 

Essa fala aponta para a importância de se repensar 

as práticas escolares e de o professor compreender 

quando deve buscar o auxílio de outros 

profissionais para melhor encaminhar o processo de 

ensino e aprendizagem de alunos com TDAH. 

Tânia acredita na divisão de tarefas ao dizer que, se 

o professor tiver boa formação para trabalhar com o 

TDAH, poderá fazer um encaminhamento adequado 

a outros profissionais e somar esforços para 

contornar os problemas: “Fazendo um trabalho 

junto com um psiquiatra, com psicólogo, eu acho 

que já é meio caminho andado”. 

O professor é muito importante na Avaliação do 

transtorno, pelo tempo de convivência com os 

alunos. Entretanto, não se deve delegar a ele a 

tarefa de fazer o diagnóstico. O professor pode 

avaliar as dificuldades apresentadas pelos alunos e, 

se for o caso, solicitar que a família procure ajuda 

especializada. Deve também relatar aos 

especialistas as suas percepções sobre o 

desempenho acadêmico ou comportamental dos 

alunos, bem como traçar estratégias de ação 

docente, a partir do que for constatado pelos 

profissionais competentes. Apesar das evidências 

de que o desempenho escolar de alunos com TDAH 

depende, em grande parte, dos professores, 

apoiadas em Aquino (2003), reforça-se que há, 

atualmente, uma tendência de se exigir do professor 

o cumprimento de inúmeros papéis: familiar, 

clínico, assistente social, nutricionista – uma 

espécie de “polivalência funcional a ele atribuída, 

redundando, muitas vezes, numa apropriação 

messiânica, porém cambaleante, do lugar docente” 

(p. 23). 

 Na pesquisa, as práticas escolares, 

responsabilidade imediata dos professores, 

ocuparam lugar de destaque na discussão e 

apontaram caminhos para a reflexão sobre a 

formação docente e o trabalho com alunos que 

apresentam instabilidade da atenção, impulsividade 

e/ou hiperatividade. A influência do professor no 

desempenho escolar dos alunos apareceu de forma 

relevante na fala dos entrevistados, que enfatizaram 

não apenas a importância da formação técnica do 

professor, como também a valorização da 

diversidade humana. Entendemos que, além disso, 

há determinantes estruturais e organizacionais a 

serem considerados no processo pedagógico, por 

exemplo, as condições de trabalho dos profissionais 

da educação e as condições de ensino oferecidas aos 

alunos. Para Emílio (2004), alguns cuidados, como 

o número de alunos por turma e a quantidade de 

alunos com problemas de aprendizagem ou de 

comportamento em cada classe, quando observados, 

podem possibilitar a interação entre os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem e o 

atendimento às necessidades de cada um. A autora, 

ao final de sua investigação sobre o cotidiano 

escolar, ressalta que, em certas situações, a busca de 

parcerias com outros profissionais – médicos e 

psicólogos – que possam auxiliar a família e o 

aluno a lidar com suas dificuldades, é 

imprescindível “para que a escola possa 

desempenhar bem o seu papel e assumir as 

responsabilidades que lhe cabem” (pp. 221-222). 
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Considerações Finais 
 

A pesquisa permite afirmar que o êxito na 

administração dos problemas decorrentes do TDAH 

está relacionado à adoção de medidas que incluam 

um novo direcionamento na Educação. É 

fundamental que o trabalho Educacional seja 

integrado com compreensão, determinação, 

perseverança e paciência. Mas, somente isso não 

basta. 

Por enquanto, a melhor medida de contorno das 

dificuldades encontradas pelos alunos com TDAH 

em sala de aula parece ser a mudança de postura do 

professor, no sentido de tornar o ensino mais 

participativo, solidário, democrático, criativo e 

reflexivo, ao mesmo tempo em que as políticas 

educacionais devem contribuir para a promoção 

social de todos, em sua diversidade. 

A pesquisa mostra a importância de os cursos de 

formação de professores no Ensino Superior 

contemplarem a reflexão sobre as práticas escolares 

enraizadas no dia-a-dia da escola. A formação 

docente, compromissada com as transformações 

sociais, ao apontar para a urgência de se colocarem 

as práticas escolares no centro das discussões 

educacionais, poderá abarcar os problemas 

relacionados ao transtorno, em suas diferentes 

dimensões. 

No entanto, Sacristán (1995) atenta para o fato 

de o discurso pedagógico dominante hiper-

responsabilizar os professores em relação à prática 

pedagógica e à qualidade de ensino, “situação que 

reflete a realidade de um sistema escolar centrado 

na figura do professor como condutor visível dos 

processos institucionalizantes de educação” (p. 64). 

A condição para a melhoria da qualidade da 

Educação é, muitas vezes, projetada sobre a figura 

do professor. A explicação deve-se, de certo modo, 

a uma deformação profissional, a uma ocultação 

ideológica das casualidades reais dessa prática, ou 

ainda ao fato de “esta atitude encobrir o baixo 

estatuto social da profissão docente” (p. 64). Para o 

autor, a atuação dos professores é acentuada tanto 

pelo discurso pedagógico quanto social. A prática 

docente está relacionada aos professores, mas não 

depende unicamente deles. É preciso, a partir de 

condicionantes políticos e históricos, compreender 

as ligações entre os professores e a prática, bem 

como o princípio da relativa “irresponsabilidade” 

dos professores em relação a ela. Por isso, entende-

se ser necessário refletir sobre a teia de significados 

das práticas escolares, que são o contexto imediato 

do trabalho pedagógico, em suas diferentes 

dimensões, ou, na definição de Sacristán (1995), 

refletir sobre o “sistema de práticas educativas 

aninhadas” (práticas institucionais, organizativas e 

didáticas). O conceito de prática deve ser alargado, 

saindo dos limites do domínio metodológico e do 

espaço escolar, pois a prática é mais abrangente que 

as ações dos professores: “A prática profissional 

depende de decisões individuais, mas rege-se por 

normas coletivas adotadas por outros professores e 

por regulações organizacionais” (p. 71). 

Quanto às formas de interpretação do TDAH, 

entende-se que se deva ultrapassar a discussão 

dicotômica sobre quem seriam os culpados pelo 

desempenho escolar dos alunos com o transtorno – 

geralmente, ora a escola ora o aluno –, buscando a 

superação da questão, a partir da compreensão de 

sua complexidade. Além disso, no atual contexto 

educacional brasileiro há muitos fatores que 
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contribuem para um baixo rendimento escolar, 

como superlotação das salas de aula, defasagem na 

formação de professores, má remuneração 

financeira, concentração dos objetivos de ensino-

aprendizagem no âmbito cognitivo, aluno padrão 

como ponto de referência, os mesmos objetivos 

para todos os alunos (Benczik & Bromberg, 2003). 

Para a superação das barreiras que oferecem 

obstáculos à aprendizagem, e visando à formação 

de identidade dos alunos de forma mais 

humanitária, o trabalho dos profissionais da área da 

educação precisa ser coletivo e estar articulado com 

políticas sociais e econômicas, pois exigem 

mudanças profundas em atitudes, crenças e práticas 

para assegurar que todos os alunos, sem qualquer 

discriminação, tenham as mesmas oportunidades de 

aprendizagem e que possam desenvolver 

plenamente suas capacidades. 
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Criatividade escolar: relação entre tempo de experiência 
docente e tipo de escola 

 
Criatividade, experiência docente e escola 

 
Júlia Soares Rosa de Castro 

Denise de Souza Fleith 
 

Resumo 
 
Este estudo investigou a criatividade e barreiras pessoais à sua expressão entre professores com mais e menos experiência docente da 4ª série do Ensino 

Fundamental de escolas públicas e particulares. Examinou-se ainda a percepção do clima de sala de aula para a criatividade entre alunos destes 

professores. Participaram desta pesquisa 52 professores e 967 alunos. Foram utilizados os Testes Torrance de Pensamento Criativo, o Inventário para 

Identificação de Barreiras à Criatividade Pessoal e a Escala Sobre Clima para a Criatividade em Sala de Aula. Os resultados indicaram diferenças 

significativas entre os professores com mais e menos tempo de docência em apenas uma medida de criatividade. Os professores de escolas particulares 

apresentaram um desempenho superior aos das escolas públicas quanto à criatividade. Quanto às barreiras à criatividade pessoal, não foi identificada 

diferença significativa entre os professores nos diversos fatores examinados. Os alunos dos professores mais experientes e os de escolas particulares 

avaliaram mais positivamente o clima de sala de aula para a criatividade. 

Palavras-chave: Criatividade, professores, escola. 

 

 
School creativity: relationship between teaching experience and type of school 

 
Abstract 
 
This study investigated creativity and personal barriers for its expression amongst 4th elementary grade public and private school teachers of various 

degrees of teaching experience. The perception of the classroom climate for creativity amongst the students of these teachers was also examined. Fifty two 

teachers and 967 students participated in this research.  The Torrance Tests of Creative Thinking, the Inventory to Identify Barriers to Personal Creativity, 

and the Classroom Climate Scale for Creativity were used. The results indicated significant differences between the teachers with less and greater teaching 

experience in one creativity measure only.  Private school teachers had a higher performance on creativity when compared to public school teachers. With 

regards to the barriers on personal creativity, no significant difference between the groups of teachers was identified. The students of the most experienced 

teachers and the ones from private schools evaluated the creativity classroom environment more positively.  

Keywords: Creativity, teachers, school. 

 

 
Creatividad escolar: relación entre tiempo de experiencia docente y tipo de escuela 

 

Resumen 
 
Este estudio investigó la creatividad y las barreras personales para su expresión entre profesores con más y menos experiencia docente del 4° grado de la 

Enseñanza Primaria de escuelas públicas y privadas. Todavía se verificó la percepción del ambiente de la clase escolar para la creatividad entre alumnos 

de esos profesores. Participaron de esta investigación 52 profesores y 967 alumnos. Fueron utilizados los Testes Torrance de Pensamento Criativo, el 

Inventário para Identificação de Barreiras à Criatividade Pessoal y la Escala Sobre Clima para a Criatividade em Sala de Aula. Los resultados indicaron 

diferencias significativas entre los profesores con más y menos tiempo de docencia en apenas una medida de creatividad. Los profesores de escuelas 

privadas presentaron un rendimiento superior en creatividad en relación a los profesores de las escuelas públicas. En relación a las barreras a la creatividad 

personal, no fue identificada diferencia significativa entre los profesores en los diversos factores examinados. Los alumnos de los profesores con más 

experiencia y los de escuelas privadas evaluaron más positivamente el ambiente en clase para la creatividad. 

Palabras clave: Creatividad, profesores, escuela. 
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Tendências recentes no estudo da criatividade 

destacam que este construto só pode ser percebido 

na interação de aspectos sociais, culturais e 

individuais. Segundo Csikszentmihalyi (1999), a 

criatividade não é encontrada dentro dos indivíduos, 

mas na articulação de aspectos referentes ao campo 

social, à área de conhecimento e ao background do 

indivíduo que organiza as informações. Neste 

sentido, averiguar “o que é a criatividade” 

especificamente se torna obsoleto, sendo mais 

interessante investigar outros aspectos como “onde 

está a criatividade”, ou “como melhor desenvolvê-

la”, ou ainda “que elementos constituem barreiras à 

sua expressão”. 

Como lembram Alencar e Fleith (2003), a 

expressão criativa não depende apenas das 

características individuais. O ambiente e o contexto 

sócio-histórico-cultural têm um papel fundamental 

na estimulação ou inibição do potencial criador de 

qualquer pessoa, pois somos seres sociais, 

influenciamos a cultura e o momento histórico e 

somos influenciados por eles.  

 Assim, em suas investigações, diversos autores 

passaram a dar mais importância às condições que 

favorecem o desenvolvimento da criatividade no 

ambiente educacional (Amabile, 1989; Fleith, 2000; 

Renzulli, 2001; Sternberg, 2006), considerando 

todos os seus elementos constitutivos, desde o 

ambiente físico até os recursos humanos. Além de 

atentar para condições propícias ao 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e traços 

de personalidade ligados à criatividade, atenção 

também passa a ser dada às características de um 

clima de sala de aula favorável ao desenvolvimento 

do potencial criador em todos os seus aspectos 

(Fleith & Alencar, 2005). O professor aparece, 

então, como peça fundamental neste cenário. 

Nos Referenciais para Formação de Professores 

(Brasil, 1999), elaborado pela Secretaria de 

Educação Fundamental, do Ministério da Educação, 

e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 

1997), são apresentadas algumas funções e 

obrigações do professor inclusive em termos legais. 

De acordo com o primeiro documento, “os 

professores são profissionais cuja ação influi de 

modo significativo na constituição da subjetividade 

de seus alunos como pessoas e como cidadãos” (p. 

55). O segundo documento descreve, ainda, que não 

é suficiente focar a formação dos alunos para 

futuras atividades em termos das especializações 

tradicionais, mas, antes, o professor deve estar 

atento a proporcionar ao seu aluno oportunidades de 

desenvolver sua capacidade para aquisição e o 

desenvolvimento de novas competências, “em 

função de novos saberes que se produzem e 

demandam um novo tipo de profissional, preparado 

para poder lidar com novas tecnologias e 

linguagens” (p. 28). Em ambos documentos não são 

encontradas referências específicas ao papel do 

professor no desenvolvimento da criatividade de 

seus alunos, mas são consideradas atribuições 

relacionadas a isto. Ao professor, é delegada a 

função fundamental de contribuir para o 

desenvolvimento integral de seus alunos, no 

contexto escolar, e capacitá-los para as “novas 

relações entre conhecimento e o trabalho que 

exigem capacidade de iniciativa e inovação” 

(Brasil, 1997, p. 28), elementos diretamente 

associados à criatividade. Por isso, especial atenção 

deve ser dada ao preparo destes profissionais. 
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No entanto, conforme afirma Donatoni (2002), o 

preparo que os professores encontram nos cursos de 

formação, de maneira geral, não passa de teorias 

acerca do processo educativo idealizado, sobre 

padrões comportamental e humano dos indivíduos, 

esquecendo-se de que cada professor trabalhará 

com uma realidade diferente e que cada padrão de 

comportamento tem suas variações de acordo com 

cada situação e indivíduo. Em síntese, não prima 

por uma educação que atinja efetivamente a criança 

e seu contexto. Falhas são também identificadas no 

que diz respeito especificamente às práticas 

docentes que estimulam a criatividade em sala de 

aula. Segundo Martínez (2002), este assunto é 

minimamente tratado nos cursos de formação de 

professores e não encontra um valor real na maioria 

das instituições de ensino.   

Observa-se uma prática docente orientada mais 

pelas teorias do cotidiano do que pelas teorias 

científicas. Os próprios professores reclamam da 

distância entre o que aprendem em seus cursos de 

formação e o que realizam na prática. Além da 

desvinculação entre teoria e prática, outros 

problemas quanto à formação dos professores 

podem ser observados (Feldens, 1998): ênfase 

excessiva na modernização do ensino sem 

considerar o “porquê” e “para quem”; elevada 

ênfase nas dimensões técnicas desvinculadas das 

demais dimensões inerentes ao ensino e à 

escolarização; falta de articulação entre os 

fundamentos nas disciplinas básicas do curso. 

Esse mesmo autor chama a atenção para o fato 

de que estudos a respeito da formação de 

professores evidenciam a existência de uma relação 

positiva entre as dificuldades enfrentadas na 

educação brasileira e o fracasso das instituições 

formadoras em educar e preparar professores para 

as “realidades” e “culturas” com as quais deverão 

lidar. Essa falta de preparo em lidar com as reais 

características do contexto apresentado pelas 

instituições formadoras pode gerar, em cadeia, 

profissionais inadequados teórica e tecnicamente 

para um “mundo de trabalho”, uma vez que não 

dominam as habilidades e compreensões exigidas 

pelo mercado. Se os profissionais docentes 

concluem seus cursos de formação despreparados, 

torna-se interessante verificar o impacto da prática 

diária, dos anos de experiência em sala de aula, 

especialmente em termos de sua criatividade. 

Como ressalta Martínez (2002), para otimizar o 

processo de desenvolvimento da criatividade no 

contexto escolar, é necessário considerar a 

criatividade dos alunos, da escola como 

organização e dos professores. Yelós (2002) 

defende ser necessário que os membros da escola, 

em especial os professores e suas práticas sejam 

criativos, para que o processo educativo seja efetivo 

em termos de desenvolvimento do potencial 

criador. Utilizar a criatividade como ferramenta 

para gerar estratégias para um processo de ensino-

aprendizagem efetivo dentro de sala de aula torna-

se então uma necessidade de cada docente 

(Martínez, 2002). 

Em um estudo realizado por Hong, Hong, 

ChanLin, Chang e Chu (2005) que contou com a 

participação de professores premiados por suas 

práticas de ensino criativas, também foram 

evidenciadas algumas estratégias utilizadas por 

estes profissionais como: realização de atividades 

centradas no aluno; conexão entre os conteúdos 

ensinados e a vida real; administração de 

habilidades em sala; utilização de questões com 
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mais de uma resposta; encorajamento do 

pensamento criativo; e uso de recursos tecnológicos 

e multimídias. 

Para compreender os aspectos envolvidos com o 

trabalho docente e a criatividade, Mariani e Alencar 

(2005) conduziram uma pesquisa com professores 

de história do ensino fundamental. Os fatores mais 

enfatizados como facilitadores da criatividade 

foram a liberdade e a paixão pelo trabalho. Por 

outro lado, as barreiras identificadas estavam 

relacionadas a problemas no relacionamento 

professor/aluno, como a falta de habilidade de lidar 

com o discente. 

Oliveira (2003) também encontrou resultados 

interessantes em um estudo com o objetivo de 

investigar a percepção de professores sobre 

procedimentos úteis para a promoção da 

criatividade em sala de aula. Os professores 

reconhecem a importância de desenvolver a 

criatividade em sala de aula, manifestam desejo de 

ministrar aulas mais criativas, mas apontam muitas 

barreiras que dificultam esta prática, como a falta 

de tempo para preparar e ministrar as aulas, excesso 

de conteúdo a ser ministrado e ausência de apoio da 

direção da escola. 

Podemos concluir que apesar de muito 

importante e útil no sentido de orientar o professor 

em sua prática diária em sala de aula, definir 

atitudes e estratégias para proporcionar um clima 

favorável à criatividade não é suficiente. É essencial 

investir na criatividade do próprio docente e na 

identificação das possíveis barreiras à sua 

expressão. Alencar e Martínez (1998) explicam que 

o “desenvolvimento da criatividade na educação 

passa necessariamente pelo nível de criatividade 

dos profissionais que nela atuam. Conhecer as 

barreiras que enfrentam constitui uma condição 

necessária” (p. 31) para pensar em estratégias que 

possibilitem sua superação. 

Diante deste panorama, o presente estudo teve 

como objetivo examinar a criatividade de 

professores da 4ª série do ensino fundamental, de 

escolas públicas e particulares, com menos 

experiência docente e de professores com mais 

experiência em sala de aula, além das barreiras 

pessoais apontadas por estes dois grupos. Foi 

investigada também a percepção dos alunos desses 

professores acerca do clima de sala de aula. A 

criatividade dos professores, com menos 

experiência em sala de aula ou os com mais tempo 

de docência, pode interferir na forma como eles 

agem em relação aos seus alunos e executam suas 

atividades docentes. Enfim, este fenômeno pode 

estar relacionado à qualidade com que docentes 

ministram suas aulas e as tornam mais interessantes 

aos alunos, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem, e contribuindo para o seu 

desenvolvimento integral.  

Alencar (2001) salienta que o professor pode 

tanto facilitar como inibir o desenvolvimento da 

expressão da criatividade e o crescimento do aluno. 

Para Fleith (2000), no cotidiano de sala de aula a 

implementação de práticas favoráveis ao potencial 

criador ocorre de maneira intuitiva, apesar de os 

professores reconhecerem a importância de se 

estimular a criatividade no contexto escolar. 

Cropley (2006) conclui que, para o professor 

promover a expressão criativa, é necessário 

empregar metodologias diversificadas e 

proporcionar espaços favoráveis à criatividade, 

fazendo, assim, uso de recursos criativos próprios. 

Diante disto, a própria criatividade do docente se 
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torna fator essencial dentro do contexto de sala de 

aula. 

Espera-se que este estudo possa fornecer às 

instituições de ensino e aos professores, oferecer 

subsídios para implementação de estratégias que 

favoreçam o processo de aprendizagem e de 

práticas que estimulem o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos, contribuindo ainda para 

uma melhor formação docente. 

 

Método 
 

Delineamento 

No presente estudo foi utilizado um 

delineamento fatorial 2X2. As variáveis 

independentes foram: tempo de docência 

(professores mais experientes e menos experientes) 

e tipo de escola (pública e particular). As variáveis 

dependentes foram: criatividade, barreiras à sua 

expressão e percepção do clima de sala de aula para 

criatividade (Gall, Borg & Gall, 1996). 

 

Participantes 

Colaboraram com este estudo dois grupos de 

participantes: professores da 4ª série1 do Ensino 

Fundamental e seus alunos. Quanto ao grupo de 

professores, a pesquisa contou com a participação 

de 53 docentes, sendo 23 (43,4%) de escolas 

públicas e 30 (56,6%) de escolas particulares. Com 

o intuito de garantir maior abrangência da amostra, 

foram escolhidos professores de escolas diferentes, 

                                                 
1 Recentemente o MEC passou a adotar a terminologia 5º ano 
para se referir a 4ª série do ensino fundamental. Mas optou-se 
por manter a terminologia antiga uma vez que a maioria das 
escolas que participou desta pesquisa ainda não havia adotado a 
nova terminologia no momento da coleta de dados. 

de acordo com a disponibilidade para participação 

na pesquisa, dada a dificuldade de seleção 

randômica dos participantes, uma vez que a 

participação dos professores na pesquisa foi 

voluntária, as escolas foram selecionadas por 

conveniência no Distrito Federal.  

Quanto ao gênero, todos os participantes eram 

mulheres, possivelmente porque a 4ª série foi 

privilegiada, e as séries iniciais estão, geralmente, 

sob responsabilidade de profissionais do sexo 

feminino. A idade das professoras variou de 18 a 55 

anos, tendo média igual a 33,9 anos. Destaca-se, 

contudo, a diferença de idade entre professoras de 

escolas públicas e particulares. A média de idade 

das professoras de escolas públicas foi de 38,3 anos 

sendo superior à das docentes da rede particular, de 

30,5 anos. Quanto à formação, 26 (49,1%) 

professoras concluíram curso de nível superior e 15 

(28,3%) ainda estavam cursando a graduação. Sete 

(13,2%) realizaram curso de especialização e 4 

(7,5%) ainda não haviam concluído a pós-

graduação lato sensu. Apenas uma (1,9%) 

professora possuía mestrado. 

Em relação ao tempo de docência, as 

participantes apresentaram uma média de 11,6 anos 

de profissão, variando entre 1 e 29 anos. A média 

das professoras de escola pública foi de 15,3 anos e 

de particular 8,8 anos. Para investigar as questões 

de pesquisa propostas neste estudo, as professoras 

foram divididas em dois grupos pelo tempo de 

docência: professoras com menos de 6 anos de 

profissão totalizando 24 docentes, sendo 6 (25,0%) 

de escola pública e 18 (75,0%) de escola particular, 

e professoras com mais de 10 anos de profissão 

totalizando 29 profissionais, sendo 17 (58,6%) de 

escola pública e 12 (41,4%) de escola particular.   
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Foi utilizado este ponto de corte porque o próprio 

grupo de professoras apresentou tal característica no 

quesito tempo de docência. Duas professoras que 

apresentaram tempo de docência entre 6 e 10 anos, 

não aceitaram participar de todas as etapas da 

pesquisa, sendo, portanto, excluídas da amostra. 

O segundo grupo de participantes foi composto 

por 967 alunos destas professoras, sendo 451 

(46,6%) de escolas públicas e 516 (53,4%) de 

escolas particulares. Quanto ao gênero, 509 (52,6%) 

eram do sexo masculino e 457 (47,3%) do sexo 

feminino. Um (0,1%) aluno não informou o gênero. 

A idade média dos alunos foi 10,6 anos, variando 

entre 8 e 13 anos. Do total de participantes deste 

grupo, 461 (47,7%) eram alunos de professores com 

menos de 6 anos de docência, enquanto que 506 

(52,3%) eram alunos de professores com mais de 10 

anos de docência. Vale ressaltar que alguns 

professores que participaram do estudo não 

concordaram com a aplicação do instrumento em 

seus alunos, alegando falta de tempo. 

 
 

Instrumentos 

Teste Torrance de Pensamento Criativo – TTCT. 

Quatro subtestes da Bateria Torrance de 

Pensamento Criativo, forma B (Torrance, 1974; 

Wechsler, 2004a, 2004b), foram utilizados, com o 

intuito de avaliar a criatividade dos professores. 

Foram eles: Linhas Paralelas e Completando 

Figuras, ambos de natureza figurativa, e Usos 

Inusuais e Aperfeiçoando o Produto, ambos de 

natureza verbal. No subteste “Linhas Paralelas”, é 

apresentado ao indivíduo uma série de pares de 

linhas paralelas nos quais ele deve fazer o maior 

número possível de figuras ou desenhos que 

conseguir em 10 minutos. As linhas devem ser a 

parte principal do desenho e o indivíduo pode 

desenhar tanto dentro quanto fora do espaço entre 

as linhas. No subteste “Completando Figuras” o 

indivíduo deve acrescentar linhas a 10 figuras 

incompletas apresentadas, fazendo desenhos ou 

objetos em que ninguém mais pensaria, em um 

tempo de 10 minutos. No subteste “Usos Inusuais”, 

é solicitado ao indivíduo gerar o maior número 

possível de usos novos para caixas de papelão que 

normalmente são jogadas fora, em 5 minutos. As 

caixas podem ser de todos os tamanhos e o 

indivíduo pode usar quantas caixas quiser. No 

subteste “Aperfeiçoando o Produto” é solicitado ao 

indivíduo que liste, em 10 minutos, maneiras 

diferentes e interessantes de melhorar um elefante 

de brinquedo de forma que as crianças pudessem se 

divertir mais com ele. 

Os subtestes foram avaliados nas categorias 

fluência, flexibilidade e originalidade, que Torrance 

(1974) considera como algumas das categorias para 

avaliação do pensamento criativo. Fluência é o 

número total de respostas ou idéias relevantes, 

relevância sendo definida em termos dos requisitos 

da tarefa como apresentados nas instruções. 

Flexibilidade corresponde ao número total de 

categorias em que as respostas poderiam ser 

enquadradas. Originalidade se baseia na raridade 

estatística das idéias expressas, sendo esta a 

freqüência de ocorrências das respostas no total das 

mesmas. Escores de 0, 1 e 2 foram dados 

dependendo da originalidade das respostas. 

Respostas cuja freqüência foi de 5% ou mais, 

receberam escore 0. Aquelas com freqüência entre 2 

e 4% receberam escore 1 e com freqüência inferior 

a 2% receberam escore 2. 
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O escore de criatividade verbal para cada 

professor foi obtido por meio da soma dos escores 

de fluência, flexibilidade e originalidade obtidos 

nos dois subtestes de natureza verbal e o escore de 

criatividade figurativa pela somatória das mesmas 

categorias dos subtestes figurativos. Obteve-se 

ainda um escore de criatividade total, resultado da 

soma dos escores de criatividade verbal e figurativa. 

O teste foi validado no Brasil por Wechsler 

(2004a, 2004b) com um grupo de indivíduos 

criativos, por terem sua produção reconhecida na 

vida real, por prêmios e distinções em diversas 

áreas, e indivíduos não criativos ou regulares. A 

análise pela correlação de Pearson indicou relação 

significativa entre atividades criativas e indicativos 

criativos do teste (r = 0,14 a r = 0,33, p ≤ 0,05 a 

p ≤ 0,001). 

Inventário para Identificação de Barreiras à 

Criatividade Pessoal. Este inventário foi 

desenvolvido por Alencar (1999) e utilizado neste 

estudo para verificar as barreiras à criatividade 

pessoal identificadas pelo grupo de professores. O 

instrumento é composto por 66 itens e suas 

respostas apresentadas em escala Likert de 5-

pontos: (1) discordo plenamente; (2) discordo 

pouco; (3) em dúvida; (4) concordo pouco; (5) 

concordo plenamente. Nenhuma identificação é 

solicitada ao respondente. O comando para o 

preenchimento é: “eu seria mais criativo(a) se...”.  

O instrumento enfoca quatro fatores que podem 

ser considerados barreiras à expressão da 

criatividade pessoal, determinados pela análise 

fatorial: Inibição/Timidez (Fator 1); Falta de 

Tempo/Oportunidade (Fator 2); Repressão Social 

(Fator 3) e Falta de Motivação (Fator 4). O estudo 

de validação foi feito com base em respostas de 

estudantes do ensino superior e os coeficientes de 

fidedignidade obtidos para os fatores variam de 

0,85 a 0,91. A seguir alguns itens que compõem 

cada um desses fatores para melhor ilustração: 

Fator 1 (Inibição/Timidez): 

••  Fosse menos tímido(a) para expor 

minhas idéias; 

••  Não tivesse medo de expressar o que 

penso. 

  Fator 2 (Falta de Tempo/ Oportunidade): 

••  Tivesse mais oportunidade de pôr em 

prática as minhas idéias; 

••  Tivesse tempo para elaborar minhas 

idéias. 

Fator 3 (Repressão Social): 

••  Não tivesse recebido uma educação 

rígida; 

••  Tivesse tido mais oportunidade para 

errar sem ser taxado(a) de burro ou 

idiota. 

Fator 4 (Falta de Motivação): 

••  Tivesse mais entusiasmo; 

••  Concentrasse mais no que faço. 

Escala sobre Clima para a Criatividade em Sala 

de Aula. Esta escala, desenvolvida por Fleith e 

Alencar (2005), visa auxiliar na identificação de 

fatores que contribuem para a expressão da 

criatividade em sala de aula, bem como aqueles que 

inibem a criatividade segundo a percepção de 

alunos de 3ª e 4ª séries do ensino fundamental e foi 

utilizada com o grupo de alunos deste estudo. 

Intitulada “Minha Sala de Aula”, a escala é 

composta por 22 itens de frase afirmativa e suas 

respostas apresentadas em escala Likert de 5-

pontos: (1) nunca; (2) poucas vezes; (3) algumas 
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vezes; (4) muitas vezes; (5) sempre. Todos os cinco 

pontos da escala são indicados por escrito e 

representados graficamente por faces, a fim de 

facilitar a compreensão dos alunos respondentes. 

Nenhuma identificação é solicitada. O comando 

para o preenchimento é: “em minha sala de aula...”.  

A validade de construto da escala foi verificada 

por meio da análise fatorial exploratória da sua 

estrutura interna. Cinco fatores são medidos por 

esta escala: Suporte da Professora à Expressão de 

Idéias (Fator 1); Autopercepção do Aluno com 

Relação à Criatividade (Fator 2); Interesse do 

Aluno pela Aprendizagem (Fator 3); Autonomia do 

Aluno (Fator 4) e Estímulo da Professora à 

Produção de Idéias do Aluno (Fator 5). O estudo de 

validação foi feito com base em respostas de alunos 

de 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental e os 

coeficientes de fidedignidade obtidos para os 

fatores variam de 0,58 a 0,73. Segue abaixo alguns 

itens que compõem cada um desses fatores para 

melhor ilustração: 

Fator 1 (Suporte da Professora à Expressão de 

Idéias): 

••  A professora dá atenção a minhas idéias; 

••  A professora se importa com o que eu 

tenho a dizer. 

Fator 2 (Autopercepção do Aluno com Relação 

à Criatividade): 

••  Eu me acho criativo; 

••  Eu uso minha imaginação. 

Fator 3 (Interesse do Aluno pela 

Aprendizagem): 

••  Os trabalhos que faço são divertidos; 

••  Eu gosto da matéria ensinada. 

 Fator 4 (Autonomia do Aluno): 

••  Eu procuro fazer as tarefas de maneira 

diferente; 

••  Eu posso escolher o que quero fazer. 

Fator 5 (Estímulo da Professora à Produção de 

Idéias do Aluno): 

••  A professora me pede para pensar em 

novas idéias; 

••  A professora me pede para tentar 

quando não sei a resposta para uma 

questão. 

 

Procedimentos 

Para a coleta de dados, inicialmente entrou-se 

em contato com a direção e/ou coordenação 

pedagógica de cada escola, pedindo autorização 

para aplicar o instrumento em seus professores e 

alunos. Concedida a permissão, apresentou-se o 

instrumento e o consentimento informado aos 

docentes, na sala de professores, no horário de 

intervalo e/ou coordenação. Em algumas situações, 

o contato inicial foi feito diretamente com o 

professor. Foram agendados dois encontros para 

aplicação dos instrumentos de acordo com a 

disponibilidade de cada um. 

As aplicações dos testes aconteceram de maneira 

individual e em grupo na sala dos professores, sala 

de reuniões da escola e sala de aula, no horário do 

intervalo ou coordenação, de acordo com a 

disponibilidade. No primeiro encontro, foram 

aplicados os subtestes “Completando Figuras”, 

“Usos Inusuais” e “Linhas Paralelas” do Teste 

Torrance de Pensamento Criativo (TTCT), com 

duração cronometrada de 25 minutos, sendo 10 

minutos para o primeiro e terceiro testes e 5 

minutos para o segundo. No segundo encontro, foi 

aplicado o subteste “Aperfeiçoando o Produto”, 
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com duração cronometrada de 10 minutos, e o 

Inventário para Identificação de Barreiras à 

Criatividade Pessoal, que teve duração aproximada 

de 10 a 15 minutos. Vale ressaltar que foram 

seguidas todas as recomendações para alcance das 

condições ideais de administração do TTCT, 

conforme sugere Wechsler (2004a, 2004b). 

A Escala sobre Clima para a Criatividade em 

Sala de Aula foi aplicada em um terceiro momento 

nos alunos dos professores. As aplicações 

ocorreram de forma coletiva, no primeiro momento 

da aula, com todos os alunos sentados em seus 

lugares. As carteiras estavam enfileiradas. Foram 

utilizados cerca de 20 minutos: 5 para distribuição 

do instrumento, explicação do comando e 

esclarecimento de eventuais dúvidas; e 15 para 

aplicação da escala. Cada item da escala foi lido 

junto com os alunos, para garantir sua 

compreensão. Enquanto realizavam a atividade, 

outras dúvidas foram esclarecidas. Foi solicitado ao 

professor que se ausentasse da sala durante a 

aplicação do instrumento em seus alunos. Alguns 

professores aproveitaram este momento para 

responder ao Inventário para Identificação de 

Barreiras à Criatividade Pessoal. Para análise dos 

dados, recorreu-se à análise de variância univariada 

(ANOVA) por meio do programa SPSS (Statistic 

Package for Social Science).  

 

 

Resultados 
 

Quanto à variável tempo de experiência docente, 

os resultados indicaram diferenças significativas 

apenas em relação à flexibilidade no subteste 

Linhas Paralelas (F[1,51]=5,066; p = 0,029) (veja 

Tabela 1). Os professores com mais experiência 

apresentaram desempenho superior (M = 11,69; 

DP = 2,98) em comparação com os professores com 

menos tempo de docência (M = 9,83; DP = 3,00). 

Considerando o tipo de escola, foram 

encontradas diferenças significativas entre 

professores em relação à fluência no mesmo 

subteste mencionado no parágrafo anterior 

(F[1,51]=8,262; p = 0,006). Os professores de 

escolas particulares apresentaram desempenho 

superior (M = 14,13; DP = 5,12) em comparação 

com os professores de escolas públicas (M = 10,87; 

DP = 2,07). Na categoria originalidade do subteste 

Linhas Paralelas também foi encontrada diferença 

significativa entre professores dos dois tipos de 

escola (F [1,51] = 9,768; p = 0,003). Os docentes de 

escolas particulares apresentaram desempenho 

superior (M = 9,83; DP = 3,14) em comparação aos 

de escolas públicas (M = 7,65; DP = 1,30) (veja 

Tabela 2). 

No subteste Usos Inusuais, surgiu diferença 

significativa na categoria fluência (F [1,51] = 

5,900; p = 0,019) entre os professores. Os docentes 

de escolas particulares apresentaram resultados 

superiores (M = 13,97; DP = 5,95) em relação aos 

de escola pública (M = 10,78; DP = 2,30). No 

subteste Aperfeiçoando o Produto, diferença 

significativa foi observada também na categoria 

fluência (F [1,51] = 4,175; p = 0,046). Os 

professores de escolas particulares, mais uma vez, 

apresentaram resultados superiores (M = 14,80; 

DP = 5,68) em comparação com os de escolas 

públicas (M = 12,26; DP = 2,00) (veja Tabela 2). 

Quanto às categorias criatividade verbal, figurativa 

e geral, foram encontradas diferença significativa 
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em criatividade figurativa (F [1,51] = 4,932; 

p = 0,031) e geral (F [1,51] = 7,165; p = 0,010) 

entre os dois grupos de professores (veja Tabela 2). 

Os docentes de escolas particulares apresentaram 

desempenho superior em criatividade figurativa 

(M = 59,60; DP = 12,85) e criatividade geral 

(M = 125,07; DP = 23,34) em relação aos de 

escolas públicas (M = 53,35; DP = 4,64; 

M = 111,30; DP = 8,94).Os resultados indicaram 

ainda haver interação significativa entre tipo de 

escola e tempo de experiência docente apenas em 

relação à categoria originalidade do subteste 

Completando Figuras (F [1,49] = 6,665; p = 0,013). 

Os professores com menos tempo de

 

 

Tabela 1. Valores de média, desvio-padrão e índices de ANOVA das medidas de criatividade dos 
professores com mais e menos anos de experiência docente. 

 
Menos de 6 Anos de 

Docência 

Mais de 10 Anos de 

Docência 

  

Criatividade 

 

M DP M DP F p 

 

Fluência 

 

11,63 

 

3,62 

 

13,62 

 

4,78 

 

2,830 

 

0,099 

Flexibil. 9,83 3,00 11,69 2,98 5,066 0,029* 

 

Linhas Paralelas 

Original. 8,92 2,81 8,86 2,70 0,005 0,943 

Fluência 11.38 3,79 13,59 5,60 2,709 0,106 

Flexibil. 9,71 2,20 9,45 1,80 0,224 0,638 

Usos  

Inusuais 

Original. 7,00 2,87 8,10 2,51 2,224 0,142 

Fluência 9,63 1,13 9,97 0,19 2,539 0,117 

Flexibil. 7,96 1,49 8,28 0,70 1,043 0,312 

Completando 

Figuras 

Original. 6,67 1,86 6,34 1,70 0,434 0,513 

Fluência 13,96 6,00 13,48 3,16 0,137 0,713 

Flexibil. 10,38 2,43 10,34 2,39 0,002 0,964 

Aperfeiçoando 

Produto 

Original. 8,33 3,27 8,45 2,60 0,020 0,887 

Criatividade 

Verbal 

 60,75 15,80 63,41 12,54 0,468 0,497 

Criatividade 

Figurativa 

 54,62 10,61 58,76 10,28 2,063 0,157 

Criatividade 

Geral 

 115,37 20,97 122,17 18,22 1,592 0,212 
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Tabela 2. Valores de média, desvio-padrão e índices de ANOVA das medidas de criatividade     
dos professores de escolas públicas e particulares. 

 
Escola Pública Escola Particular   

Criatividade 

 

M DP M DP F p 

 

Fluência 

 

10,87 

 

2,07 

 

14,13 

 

5,12 

 

8,262 

 

0,006* 

Flexibil. 10,17 2,08 11,37 3,65 1,959    0,168   

 

Linhas Paralelas 

Original. 7,65 1,30 9,83 3,14 9,768 0,003* 

Fluência 10,78 2,30 13,97 5,95 5,900 0,019* 

Flexibil. 9,00 1,60 10,00 2,15 3,495    0,067 

Usos  

Inusuais 

Original. 7,39 1,23 7,77 3,46 0,246    0,622 

Fluência 9,96 0,21 9,70 1,02 1,398    0,243 

Flexibil. 8,13 0,87 8,20 1,31 0,000    0,993 

Completando 

Figuras 

Original. 6,57 1,44 6,43 1,99 0,072    0,790 

Fluência 12,26 2,00 14,80 5,68 4,175 0,046* 

Flexibil. 10,04 1,52 10,60 2,88 0,704    0,405 

Aperfeiçoando 

Produto 

Original. 8,48 1,62 8,33 3,60 0,032    0,859 

Criatividade 

Verbal 

 57,96 6,17 65,47 17,29 3,939    0,053 

Criatividade 

Figurativa 

 53,35 4,64 59,60 12,85 4,932 0,031* 

Criatividade 

Geral 

 111,30 8,94 125,07 23,34 7,165 0,010* 

 

docência de escolas particulares apresentaram 

escores mais altos nesta medida (M = 7,00; 

DP = 1,91) do que os com menos tempo de 

experiência de escolas públicas (M = 5,67; 

DP = 1,37). Por outro lado, os professores com 

mais tempo de docência de escolas públicas 

exibiram melhor performance nesta medida de 

criatividade (M = 6,88; DP = 1,36) em comparação 

com os de maior experiência em sala de aula de 

escolas particulares (M = 5,58; DP = 1,88). 

Com relação às barreiras à criatividade pessoal, 

os resultados indicaram que não há diferença 

significativa entre os grupos de professores com 

mais ou menos tempo de experiência docente em 

relação às barreiras pessoais à expressão da 

criatividade. No entanto, pode-se observar que o 

Fator 2 (Falta de Tempo/Oportunidade) foi a 

barreira que obteve maior média tanto entre 

professores com menos experiência docente 

(M = 3,63; DP = 0,69) quanto entre os docentes 

com mais experiência (M = 3,35; DP = 0,65). 
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Também não foram encontradas diferenças 

significativas em relação às barreiras pessoais à 

expressão da criatividade quando considerado o tipo 

de escola dos professores. Porém, como observado 

anteriormente, o Fator 2 (Falta de 

Tempo/Oportunidade) apareceu como a barreira 

com maior média tanto entre os professores de 

escolas públicas (M = 3,55; DP = 0,65), quanto 

entre os docentes de escolas particulares (M = 3,41; 

DP = 0,70). Não foram encontradas interações 

significativas entre tipo de escola e experiência 

docente em relação às barreiras pessoais à 

expressão da criatividade.  

Quanto à percepção do clima para criatividade 

em sala de aula, os resultados indicaram diferenças 

significativas entre os grupos de alunos de 

professores com menos e mais experiência docente

 

 

Tabela 3. Valores de média, desvio-padrão e índices de ANOVA relativos à percepção do clima para 
criatividade em sala de aula entre alunos dos professores com mais e menos tempo de experiência docente. 

 
Menos de 6 Anos de 

Docência 

Mais de 10 Anos de 

Docência 

 Percepção do Clima para 

Criatividade em Sala de 

Aula (Fatores) M DP M DP F p 

Fator 1: Suporte da 

Professora à Expressão de 

Idéias 

  

3,79 0,80 3,99 0,74 17,007 0,001* 

Fator 2: Autopercepção do 

Aluno com Relação à 

Criatividade 

 

3,99 0,74 3,92 0,77 1,800 0,180 

Fator 3: Interesse do Aluno 

pela Aprendizagem 

  

4,06 0,65 4,22 0,57 15,804 0,001* 

Fator 4: Autonomia do 

Aluno 

 

2,74 0,82 2,78 0,92 0,460 0,498 

Fator 5: Estímulo da 

Professora à Produção de 

Idéias do Aluno 

3,83 0,82 3,90 0,80 1,984 0,159 

 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ● Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008 ● 101-118 113

em relação ao Fator 1 (Suporte da Professora à 

Expressão de Idéias) (F [1,941] =17,007; p = 0,001) 

(veja Tabela 3). Os alunos dos professores com 

mais tempo de docência consideraram que recebem 

maior suporte da professora à expressão de idéias 

(M = 3,99; DP = 0,74) em comparação com os 

alunos dos professores com menos experiência 

(M = 3,79; DP = 0,80). 

Os resultados também indicaram diferenças 

significativas entre estes grupos de alunos em 

relação ao Fator 3 (Interesse do Aluno pela 

Aprendizagem) (F [1,931] = 15,804; p = 0,001) 

(veja Tabela 3). Os alunos dos professores com 

mais tempo de docência avaliaram o clima de sala 

de aula como mais estimulador do interesse pela 

aprendizagem (M = 4,22; DP = 0,57) do que os 

alunos dos professores com menos experiência 

(M = 4,06; DP = 0,65). 

Quando considerada a variável “tipo de escola”, 

diferença significativa foi encontrada no Fator 2 

(Autopercepção do Aluno em Relação à 

Criatividade) (F [1,940] = 22,903; p = 0,001). Os 

alunos das escolas particulares se autoperceberam 

como mais criativos em sala de aula (M = 4,06; 

DP = 0,71) do que os das escolas públicas 

(M = 3,83; DP = 0,78). Também foi encontrada 

diferença significativa para o Fator 4 (Autonomia 

do Aluno) (F [1,936] = 9,861; p = 0,002). Os alunos 

das escolas particulares avaliaram o clima de sala 

de aula como mais favorecedor de sua autonomia 

(M = 2,85; DP = 0,83) do que os de escolas 

públicas (M = 2,67; DP = 0,91). 

Os resultados revelaram ainda interação 

significativa entre estes grupos de alunos em 

relação ao Fator 3 (Interesse do Aluno pela 

Aprendizagem) (F[1,929]=8,672; p = 0,003). Os 

alunos dos professores com mais tempo de docência 

das escolas particulares apresentaram uma 

avaliação mais positiva deste Fator (M = 4,30; 

DP = 0,53) em comparação com os alunos dos 

professores de escolas públicas mais experientes 

(M = 4,17; DP = 0,59). Ao contrário, os alunos de 

professores com menos experiência docente de 

escolas públicas exibiram uma percepção mais 

favorável do Fator de clima de sala de aula 

relacionado ao interesse do aluno pela 

aprendizagem (M = 4,14; DP = 0,60) do que os 

alunos de professores de escolas particulares menos 

experientes (M = 4,02; DP = 0,67). 

 

Discussão e Conclusões 
 

Em relação à criatividade dos docentes, os 

resultados apontaram não haver diferença 

significativa nas distintas medidas levando-se em 

consideração o tempo de experiência docente, 

exceto na categoria flexibilidade do subteste Linhas 

Paralelas. De maneira geral, os dois grupos não 

podem ser efetivamente considerados distintos em 

relação à criatividade, apenas por esta única 

diferença, uma vez que se trata de um fenômeno 

complexo, envolvendo múltiplos aspectos. Neste 

sentido, o tempo de experiência não representaria 

um fator tão influente na criatividade dos docentes. 

Esta idéia contrapõe tanto o pressuposto de 

Simonton (1994) de que toda carreira possui um 

começo um meio e um fim constituindo uma 

trajetória com um ponto de partida, uma curva de 

ascensão, um pico e uma curva de decréscimo, 

também em relação à produtividade criativa, quanto 

com os resultados encontrados em pesquisa 
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realizada, por exemplo, por Wu, Cheng, Ip e 

McBride-Chang (2005). Segundo estes autores, a 

experiência contribui para a performance criativa 

em atividades que exijam conhecimento 

especializado, o que não aconteceu neste estudo. 

Quanto à única diferença encontrada entre estes 

dois grupos na categoria flexibilidade do subteste 

Linhas Paralelas, algumas considerações podem ser 

traçadas. Trata-se de uma avaliação de natureza 

figurativa, voltada à compreensão de aspectos 

relacionados ao processo criativo, baseada na ação 

de criar expressa em forma de desenhos (Wechsler, 

2004b). Entende-se que a flexibilidade corresponde 

à “habilidade de olhar o problema sob diferentes 

ângulos e de mudar os tipos de propostas para 

solucionar um problema” (p. 3). Na presente 

investigação identificou-se que os professores com 

mais experiência apresentaram desempenhos 

superiores nesta categoria, ou seja, são capazes de 

apresentar mais soluções diferentes para uma 

determinada situação se comparados aos 

professores com menos experiência. 

Este resultado pode refletir a realidade dos 

cursos de formação docente que, aparentemente, 

não preparam tão bem seus alunos para a realidade 

da prática em sala de aula (Azanha, 1998). O fato 

de os professores com menos experiência 

apresentarem menor flexibilidade em uma medida 

de criatividade ilustra de maneira superficial a 

situação complicada em que se encontram os 

recém-formados, uma vez que saem de seus cursos 

de formação despreparados para fazer uma conexão 

satisfatória entre o que aprendem na teoria e sua 

prática docente (Donatoni, 2002). 

Os resultados relativos ao tipo de escola em que 

estes professores exerciam suas atividades 

profissionais foram um pouco distintos. Os 

docentes das escolas particulares apresentaram 

maior desempenho na categoria fluência em quase 

todos os subtestes e na categoria originalidade do 

subteste figurativo Linhas Paralelas. Entende-se 

fluência a “capacidade de gerar um grande número 

de idéias e soluções para um problema” (Wechsler, 

2004a, p. 3) e por originalidade a “capacidade de 

produzir idéias raras e incomuns, quebrando 

padrões habituais de pensar e gerando respostas 

incomuns dentro de um determinado grupo de 

pessoas” (p. 4).  

De certa forma, os professores das escolas 

particulares demonstram maior capacidade de 

enfrentar os entraves de sua profissão, apresentando 

mais capacidade de encontrar maior número de 

soluções e idéias para uma situação, e oportunizar 

um ambiente mais propício à expressão criativa dos 

alunos. Isto pode ser explicado pelas melhores 

condições de trabalho encontradas na rede 

particular de ensino (Lapo & Bueno, 2003), uma 

vez que este ambiente influencia claramente na 

criatividade dos profissionais. 

Levando-se em consideração que a criatividade 

dos professores pode influenciar positivamente na 

produção criativa de seus alunos, os resultados do 

presente estudo estão de acordo com os encontrados 

em pesquisa realizada por Fleith (2007) em que 

alunos das escolas particulares apresentam melhor 

desempenho criativo em comparação com os alunos 

de escolas públicas.  

Também foram examinadas, no presente estudo, 

as barreiras pessoais à expressão da criatividade 

entre os professores. No entanto, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os 

grupos de docentes, nem quando considerado o 
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tempo de experiência docente ou o tipo de 

instituição. Vale ressaltar que a principal barreira 

apontada tanto pelos professores de escolas públicas 

quanto de particulares, com menos ou mais 

experiência docente, foi o fator Falta de 

Tempo/Oportunidade. Este resultado também foi 

obtido por Alencar e Martínez (1998), Oliveira 

(2003) e Ribeiro (2006). 

Aparentemente, o conteúdo extenso a ser 

coberto pelo professor além da falta de apoio da 

direção limita o tempo disponível e a motivação 

para se trabalhar o teor das aulas de forma crítica e 

criativa. Alencar, Fleith e Martínez (2003) chamam 

atenção para o enorme desperdício do talento 

criativo devido à falta de oportunidade para 

desenvolver e expressar este potencial. Além disso, 

na formação de professores a ênfase tem sido no 

domínio de conteúdos específicos da área e pouca 

atenção tem sido dada à aquisição de estratégias de 

ensino e técnicas de estimulação da criatividade em 

sala de aula. 

Para complementar a visão da criatividade 

escolar, também foi examinada a percepção do 

clima de sala de aula dos alunos destes professores, 

por meio  da Escala sobre Clima para a 

Criatividade em Sala de Aula. Quando 

considerados os alunos dos professores mais e 

menos experientes, os resultados indicaram que os 

alunos dos docentes mais experientes consideram 

que recebem mais suporte da professora à expressão 

de idéias e demonstraram uma percepção mais 

positiva do clima de sala de aula para o interesse 

pela aprendizagem. Talvez os professores mais 

experientes, por possuírem uma maior familiaridade 

com a instituição em que trabalham e com os alunos 

de maneira geral, apresentem uma melhor empatia 

com estes e isto acaba por influenciar positivamente 

sua forma de administrar as aulas. 

Conseqüentemente, seus alunos apresentam uma 

percepção do clima de sala de aula mais favorável 

do que os alunos de professores menos experientes. 

Estes hipoteticamente se dedicam mais a sua 

própria adaptação à nova instituição, à 

familiarização com o novo contexto e com sua 

própria aprendizagem, deixando de lado a melhora 

do clima de sala de aula. 

Estes resultados estão de acordo com as idéias 

de diversos autores (Fleith, 2000; Hasirci & 

Demirkan, 2003; McCoy & Evans, 2002) que 

defendem a importância do ambiente escolar, 

principalmente de sala de aula, para a expressão 

criativa e aprendizagem dos alunos. O professor faz 

parte deste ambiente e sua atuação, suas práticas 

favorecem ou não o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos, assim como a 

aprendizagem.  

Como demonstram os resultados, os alunos dos 

professores com mais experiência encontram mais 

suporte em seus professores do que os alunos dos 

docentes com menos experiência. Talvez os 

professores novos na profissão estejam mais 

preocupados com a transmissão do conteúdo ou 

com outros aspectos como disciplina que acabam 

dando pouca atenção às idéias dos alunos. De certa 

forma, o incentivo à expressão de idéias influencia 

o interesse pela aprendizagem, pois os mesmos 

alunos que encontram o suporte dos professores 

mais experientes, também percebem o clima de sala 

de aula como estimulador do processo de ensino-

aprendizagem.  

Este estudo ressalta a necessidade de maior 

atenção ao desenvolvimento da criatividade em sala 
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de aula, tanto do Ensino Fundamental, quanto dos 

cursos de formação docente. As instituições de 

ensino devem atentar para condições que favoreçam 

o clima de sala de aula para criatividade de seus 

alunos, assim como o desenvolvimento da 

criatividade de seus professores. Muitas vezes estes 

profissionais não encontram espaço, tempo e/ou 

oportunidades de exercitar sua criatividade, o que 

acaba interferindo no desenvolvimento da 

criatividade do grupo discente. 

Com base nos resultados obtidos no presente 

estudo, sugerimos para pesquisas futuras: estudos 

longitudinais para investigar o impacto dos anos de 

docência, de sala de aula, de experiência na 

criatividade dos professores, investigando um 

mesmo grupo de docentes em diferentes momentos 

de suas carreiras; estudos comparativos entre 

professores de diversas séries investigando as 

variáveis idade, criatividade e tempo de experiência 

docente; estudos envolvendo observação em salas 

de aula a fim de investigar mais profundamente em 

que extensão as práticas pedagógicas de professores 

mais e menos experientes favorecem a expressão 

criativa dos alunos; investigações junto a direção e 

a coordenação pedagógica dentro das instituições 

escolares com o intuito de verificar a extensão em 

que a criatividade é valorizada pelos gestores 

educacionais. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi estudar o desenvolvimento de conceitos por cegos congênitos. Participaram sete cegos congênitos, de ambos os sexos, com 

idades entre 8 e 13 anos. Foi solicitado aos participantes que definissem 15 conceitos, subdivididos em concretos e abstratos. As respostas foram 

agrupadas em 13 categorias. Verificou-se que cada tipo de conceito envolve formas diferenciadas de definição e de utilização de recursos perceptivos. 

Foram identificados alguns meios utilizados pelo cego congênito na aquisição do conhecimento, evidenciando a multiplicidade de possibilidades de 

aquisição e expressão de conceitos. As implicações deste trabalho para o processo de ensino/aprendizagem de cegos foram consideradas.   

Palavras-chave: Cego, deficiente visual, formação de conceitos, desenvolvimento cognitivo. 
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Abstract 
 
The purpose of this research was to study the development of concepts by congenital blinds. The subjects were seven congenital blinds, of both sexes, 

aged from 8 to 13 years. The subjects were asked to define 15 concepts, subdivided into concrete and abstract ones. The responses were grouped in 13 

categories. Several ways employed by blinds to the acquisition of knowledge were identified, showing the variety of possibilities in the acquisition and 

expression of concepts. The implications of these results to the teaching and learning of blinds were considered. 
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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo fue estudiar el desarrollo de conceptos por ciegos congénitos. Participaron siete ciegos congénitos de ambos sexos, con edades 

entre 8 y 13 años. A los participantes les fue solicitado que definiesen 15 conceptos, subdivididos en concretos y abstractos. Las respuestas fueron 

agrupadas en 13 categorías. Se verificó que cada tipo de concepto abarca varias formas diferenciadas de definición y de utilización de recursos 

perceptivos. Fueron identificados algunos medios utilizados por el ciego congénito en la adquisición del conocimiento, evidenciando la multiplicidad de 

posibilidades de adquisición y expresión de conceptos. Las implicaciones de este trabajo para el proceso de enseñanza/aprendizaje de ciegos fueron 

consideradas. 
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A cegueira é uma deficiência visual 

caracterizada pela impossibilidade de apreensão de 

informações do mundo pela visão. Existem dois 

tipos de deficiência visual: cegueira e baixa visão. 

As duas formas mais comuns de avaliação da 

capacidade visual são pela acuidade (discriminação 

de formas) e pelo campo visual (capacidade de 

percepção da amplitude dos estímulos). Cego é o 

indivíduo com acuidade menor que 0,1 ou campo 

visual com menos de 20 graus. Já a baixa visão é 

definida por uma acuidade de 6/60 e 18/60 e/ou um 

campo visual entre 20 e 50 graus. A capacidade 

visual é avaliada por essas medidas com todas as 

correções ópticas possíveis (óculos, lentes etc.). A 

perda da visão antes dos cinco anos de idade é 

chamada cegueira congênita. Já os cegos que 

perdem a visão a partir dessa idade são 

considerados cegos adventícios.  

Na vida cotidiana, acredita-se que a visão é o 

sentido mais importante e mais usado. E, uma vez 

que o cego é um indivíduo privado dela, supomos 

que ele terá sérias restrições em sua vida. A 

cegueira impõe limites, é certo. E exige adaptações, 

mas se as informações não chegam ao cego pela 

visão, é justamente pelos outros sentidos que ele 

tem infinitas possibilidades de conhecer o mundo 

em que vive. Esse processo não se dá de forma 

automática, como uma substituição de um sentido 

por outro como pressupunha a teoria da 

substituição, valorizada na educação do cego no 

século XVIII1, pois se trata de um processo de 

aprendizagem como outro qualquer.  

A audição, por meio da linguagem, é um sentido 

fundamental para o cego, pois muito do que ele não 

                                                 
1 Ver Vygotsky (1934/1997). 

vê pode ser entendido pela linguagem. Para tal, ele 

precisa que pessoas videntes descrevam o que é 

visual. Entretanto, como os videntes estão menos 

acostumados a perceber o mundo pelos outros 

sentidos, isto exige do cego constantes "ajustes" 

daquilo que ele conhece por meio de suas 

percepções e daquilo que ele conhece pela fala dos 

que o rodeiam. Nesse sentido, Rabêllo (2003) 

afirma que alguns cegos... “se tornam 

extremamente sensíveis aos matizes de inflexão, de 

volume, de cadência, de ressonância e das várias 

intensidades dos sons das falas dos outros, que 

passam despercebidos aos videntes” (p. 78). O que 

não significa uma “super capacidade” do cego, mas 

uma utilização mais aprofundada da audição 

possível a qualquer pessoa.  

Outro sentido muito usado pelo cego é o tato. O 

tato é uma forma mais lenta de captação da 

informação devido seu caráter seqüencial – por 

exemplo, o cego precisa percorrer uma mesa para 

conhecê-la, enquanto a visão permite uma 

identificação mais rápida. No entanto, Batista 

(2005) lembra que não é só o tato que tem o caráter 

seqüencial: música, discurso, livros, textos, todos 

são formas seqüenciais de transmissão de 

informação e, nem por isso, são consideradas 

melhores ou piores do que a informação captada 

visualmente. Muito pelo contrário, freqüentemente 

se diz que ler um livro permite um aprofundamento 

maior da história do que ver o filme 

correspondente.  

Lima, Lima e Silva (2000) afirmam que a 

possibilidade de acesso dos cegos à comunicação 

via imagem na forma tátil ainda é um recurso pouco 

utilizado. Esses pesquisadores acreditam que isso é 

um grande prejuízo para o cego, pois o não acesso a 
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materiais gráficos (desenhos e figuras em relevo) 

restringe uma ampla possibilidade de conhecimento 

do mundo e exclui ainda mais o deficiente visual. 

Além disso, o olfato, a gustação e o sistema 

cinestésico – responsável pela orientação espacial, 

movimento e equilíbrio – são importantes fontes de 

informação para o cego. Dessa forma, a percepção 

do espaço pelo cego se dá pela conjunção de 

sensações táteis, cinestésicas e auditivas aliadas às 

experiências mentais passadas já construídas pelo 

sujeito. Assim, a falta da visão, por si só, não é um 

impedimento ao desenvolvimento; ela impõe 

caminhos diferenciados, uma vez que a obtenção de 

conhecimentos depende de uma organização 

sensorial diferente da do vidente.  

A deficiência visual – assim como os outros 

tipos de deficiência – assume na sociedade em que 

vivemos uma diferença que é considerada uma 

desvantagem2. A concepção do senso comum da 

pessoa cega fica tão restrita à limitação visual, que 

ela deixa de ser vista como um ser humano integral 

e passa a ser percebida freqüentemente como um 

ser imperfeito e faltante. No entanto, a pessoa cega, 

ainda que com um sentido prejudicado, tem 

capacidades de desenvolvimento como qualquer 

pessoa, desde que lhe sejam dadas as condições 

adequadas para tal. Isto é, é necessário que o 

ambiente onde ela viva seja adaptado para sua 

                                                 
2 A desvantagem é aqui entendida tal como Amaral 
(1996) a utiliza, ou seja, a partir do documento da 
Organização Mundial da Saúde, publicado em português, 
em 1989, o qual conceitua a desvantagem como um 
fenômeno referente às contingências preponderantemente 
sociais, as chamadas especificidades sócio-econômicas-
culturais, tais como sistema econômico, organização 
política, crenças e valores, leituras e interpretações 
sociais e, em conseqüência, a um conjunto de 
ações/reações ao fenômeno deficiência e às pessoas que o 
corporificam (p.9) 

limitação e lhe possibilite o acesso às informações 

visuais por outras vias.  

A adaptação ao ambiente e a estimulação da 

criança cega ficam prejudicadas se não existe o 

reconhecimento de suas potencialidades, como 

lembra Ormelezi (2006, p.176): “Para os pais, os 

profissionais e as instituições em geral, a 

impossibilidade do ver confunde-se com a 

impossibilidade do existir, do aprender, do 

comunicar-se, do relacionar-se, do fazer parte, 

entrar para a cultura e tornar-se sujeito”.  

Ao realizar uma pesquisa sobre a garantia dos 

direitos das pessoas com deficiência visual, em 

Porto Alegre, Brumer, Pavei e Mocelin (2004, 

p.321) constataram que a falta ou redução da visão 

não é o principal obstáculo para a inclusão dos 

portadores de deficiência visual como cidadãos, 

plenos de direitos e deveres. Caso lhes sejam 

oferecidas as condições de aprendizado e os meios 

de desenvolver e aplicar suas habilidades, os PDVs 

têm condições de andar sozinhos, estudar, trabalhar 

e de participar da vida social, econômica, cultural e 

política da sociedade. 

O desconhecimento sobre as possibilidades de 

desenvolvimento da pessoa cega3 ocasiona uma 

generalização indevida, ou seja, acredita-se que 

todos os cegos, por serem cegos, têm as mesmas 

características e incapacidades. Com o objetivo de 

superar essa concepção no imaginário social, 

Torres, Mazoni e Mello (2007) pesquisaram as 

diferenças no uso de recursos adaptativos em 

pessoas com deficiência visual e concluíram que 

elas têm necessidades de adaptação muito 

diferenciadas. Ainda que todas elas tenham em 

                                                 
3 Sobre concepções de cegueira ver Lomônaco, Nunes e Sano 
(2004). 



 

Desenvolvimento de conceitos em cegos congênitos: caminhos de aquisição do conhecimento ● Sylvia da Silveira Nunes e José Fernando Bitencourt Lomônaco 122 

comum o fato de não enxergar corretamente, a 

forma como elas vivenciam sua deficiência é muito 

diferente e varia conforme uma série de questões, 

tais como, momento de aquisição da deficiência, 

grau da deficiência, acesso aos meios de 

comunicação alternativos etc. Isso mostra o quanto 

as generalizações sobre um grupo de pessoas que 

tem apenas uma característica em comum podem 

ser perigosas, pois não consideram as 

peculiaridades de cada um.  

David H. Warren, um psicólogo norte-americano 

que há décadas estuda o desenvolvimento de 

pessoas com deficiência visual, em sua obra 

Blindness and children: individual approach, 

publicada em 1994, faz uma ampla revisão 

bibliográfica de trabalhos publicados a respeito de 

crianças com deficiência visual. O autor divide 

esses estudos em duas abordagens: comparativa e 

diferencial. São classificadas na primeira 

abordagem as pesquisas que utilizam grupos de 

cegos e videntes e tiram conclusões a partir das 

médias dos desempenhos. Na abordagem 

diferencial não há comparação, nem médias, pois a 

pesquisa busca os processos de cada indivíduo, 

enfatizando as diferenças entre os sujeitos. Essa 

abordagem permite mais informação do que a 

primeira, visto que o atraso no desenvolvimento 

(inclusive na formação de conceitos) em cegos não 

é uma conseqüência direta da deficiência visual, 

mas das limitações de suas experiências.  

Se os atrasos não são inerentes à cegueira, o 

enfoque diferencial, ao permitir a busca das 

diferenças entre indivíduos cegos, é uma forma de 

evidenciar as potencialidades destes. Ou seja, 

quando um cego consegue um desenvolvimento X, 

esse fato torna-se um indicativo das capacidades 

das pessoas cegas e uma evidência de que a 

ausência de X não é inerente à cegueira, já que foi 

possível a um indivíduo cego atingir esse nível de 

desenvolvimento. O enfoque comparativo não 

consegue evidenciar essas capacidades porque se 

baseia em médias. Pode acontecer desse 

desenvolvimento X não se encontrar na média dos 

desempenhos do cego. A partir da verificação de 

possibilidades, o enfoque diferencial busca 

identificar aspectos, cuidados e caminhos 

importantes no desenvolvimento de suas 

capacidades. Em relação ao desenvolvimento 

conceitual de cegos, Warren (1994) encontrou 

pesquisas que concluem serem os cegos 

prejudicados pela falta de percepção sensorial na 

formação de conceitos. Em contraposição, o autor 

também relatou trabalhos indicativos de que atrasos 

conceituais em cegos não se devem à ausência de 

visão, mas à falta de experiências que lhes 

possibilitem esse desenvolvimento.  

Amiralian (1997) também questiona o resultado 

de pesquisas que constataram atrasos na aquisição 

de conceitos por cegos em relação aos videntes, 

salientando que tais estudos não atentam para a 

significação construída por essas crianças, 

esquecendo-se de que o cego pode utilizar as 

mesmas palavras que o vidente, mas com 

significados muito diferentes, uma vez que a 

ausência da visão altera a organização das 

informações sensoriais. A orientação dada pelos 

estudiosos, a fim de minimizar o problema, é 

estimular o cego desde bebê a participar ao máximo 

do mundo externo, já que ele não tem o retorno 

visual que os videntes têm. Essa seria uma forma de 

ajudar, também, a organização das percepções do 

cego.  
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Também Hall (1981) questiona os estudos que 

mostram atrasos no desenvolvimento do cego 

congênito quando comparado ao vidente, pois o fato 

de haver diferenças entre os dois grupos pode não 

ser indicativo de atrasos, mas de processos 

cognitivos diferenciados. Anderson e Olson (1981), 

num estudo sobre a conceituação de crianças cegas, 

não observaram diferenças significativas nas 

respostas de crianças cegas e videntes, o que 

contradiz até mesmo outras pesquisas realizadas 

pelos mesmos autores, que afirmam ser a 

informação que o cego recebe – sem a visão – 

fragmentada, menos complexa e, por isso, 

prejudicial à conceituação. Além disso, a tendência 

ao verbalismo, isto é, a fala do cego esvaziada de 

sentido, apontada por alguns autores como 

Cuthsforth (1969), não foi observada, pois apenas 

3% das respostas dos cegos tiveram referências 

visuais que, logicamente, não são acessíveis a eles.  

Em função desses achados, os autores concluíram 

que a linguagem da criança cega não é um mero 

reflexo do conhecimento e da linguagem dos 

videntes a sua volta, mas é representativa dos 

conceitos dessas crianças, desenvolvidos a partir 

das informações que lhes chegam pelos sentidos 

que não a visão.  

Outro estudo interessante nesta área foi 

realizado por Ormelezi (2000). Esta autora 

investigou a aquisição de representações mentais - 

imagens e conceitos - pelo cego. Foram 

entrevistados cinco adultos, com idades entre 19 e 

44 anos. Foi constatado que a formação de imagens 

e conceitos de todos os participantes se dá pela 

experiência tátil, auditiva e olfativa. Todas essas 

experiências se mostraram inter-relacionadas com a 

linguagem por meio de explicações, definições, 

metáforas, etc. que as pessoas apresentam ao cego. 

Em relação aos conceitos pouco ou nada acessíveis 

à percepção do cego, verificou-se novamente a 

importância da linguagem, pois esses conceitos não 

se formam a partir de um suporte sensorial real. Os 

participantes apresentaram significados 

consistentes, ainda que não experienciados 

diretamente. A autora concluiu que as entrevistas 

mostraram a importância de se estudar o cego a 

partir de seu próprio referencial, evitando-se partir 

de uma abordagem de videntes.  

Um ponto comum constatado em pesquisas é o 

de que o desenvolvimento do cego ao longo de sua 

vida é extremamente variável: existem aqueles que 

se desenvolvem bem e atingem um alto grau 

profissional, enquanto outros “estacionam” em 

níveis muito baixos de desenvolvimento 

(Amiralian, 1997; Warren, 1994), ou seja, o cego, 

como qualquer ser humano, é um sujeito 

multideterminado: os aspectos sociais, pessoais, 

orgânicos, familiares, etc. influem diretamente em 

seu desenvolvimento. 

No que diz respeito à educação do cego 

podemos afirmar que as baixas expectativas quanto 

ao seu desenvolvimento é um complicador em seu 

desempenho escolar. Monte Alegre (2003) realizou 

uma pesquisa, na qual estudou as representações 

que professores de crianças cegas tinham sobre seus 

alunos. Foram entrevistadas seis professoras, 

divididas em três grupos: duas professoras de sala 

comum sem apoio especializado; duas professoras 

de sala comum em escola com sala de recursos; 

duas professoras especializadas de sala de recursos. 

O autor constatou que a linguagem oral é 

prioritariamente utilizada pelos docentes, 

principalmente em situações de falta de recursos 
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materiais e de qualificação profissional para lidar 

com a deficiência visual. Verificou, também, o 

desconhecimento dos materiais adaptados para o 

cego (inclusive o braile) por parte dos professores 

de sala comum e a não comunicação entre 

professores das salas regulares e de recursos. O 

autor concluiu que, além de melhores condições 

educacionais para esses alunos, faz-se necessária a 

preparação dos professores da sala comum, pois “A 

dúvida sobre quais as necessidades cognitivas de 

um aluno cego foram expressas realçadamente” (p. 

281). Vale lembrar que a crença equivocada da 

pouca capacidade de aprendizagem do aluno cego 

prejudica-o muito, uma vez que tende a minimizar 

as propostas pedagógicas do professor.   

Outro ponto negativo quanto à educação do cego 

é a possibilidade de o professor, por falta de 

preparo, adotar procedimentos educacionais tendo 

como parâmetro as formas de aprender do vidente. 

Isso significa recusar a deficiência e percepção das 

possibilidades e limitações do cego. Sem acreditar 

na capacidade cognitiva do aluno cego e ao utilizar 

procedimentos adequados para quem tem a visão, o 

professor está restringindo a aprendizagem do aluno 

cego.  

Uma forma dentre outras de investigar o 

desenvolvimento cognitivo de cegos é procurar 

estudar a maneira pela qual eles formam conceitos. 

No que diz respeito às teorias sobre como os seres 

humanos formam conceitos, pode-se arrolar quatro 

diferentes abordagens teóricas derivadas de estudos 

com sujeitos sem qualquer tipo de deficiência, quais 

sejam: a visão clássica, a visão prototípica, a visão 

dos exemplares e a visão teórica. Neste trabalho, 

será adotado o referencial da mais recente delas – a 

visão teórica – para analisar a formação de 

conceitos por crianças e adolescentes cegos 

(Lomônaco, 1997; Lomônaco, Caon, Heuri, Santos 

& Franco 1996; Lomônaco & cols. 2000; 

Lomônaco, Paula, Mello & Almeida, 2001; 

Lomônaco, Nunes & Sano, 2004). 

Não obstante as diferentes definições de 

conceitos apresentadas por tais teorias (ou visões), 

existe um aspecto em que todas concordam. Qual 

seja, o de considerar o conceito como uma 

representação mental. O ponto de discórdia consiste 

em hipotetizar a forma que toma esta representação: 

uma definição, um protótipo, um exemplo 

representativo ou uma rede de conceitos? Aqueles 

que assumem que os conceitos sempre fazem parte 

de uma rede de outros conceitos são adeptos da 

visão teórica. 

Foi o psicólogo norte-americano Frank C. Keil 

quem, em sua obra Concepts, kinds, and cognitive 

development, publicada em 1989, sistematizou a 

visão teórica. Ele inicia seu trabalho com críticas a 

teoria dos estágios, tais como as de Vygotsky, 

Piaget, Bruner etc. que postulam uma mudança 

global e simultânea da representação de conceitos 

no decorrer do desenvolvimento humano. Segundo 

Keil (1989), a modificação estrutural dos conceitos 

ocorre em momentos diferentes, para diferentes 

domínios conceituais. Tal mudança consiste 

essencialmente num gradual afastamento dos 

aspectos característicos dos conceitos e sua 

substituição pelos aspectos definidores. Por 

exemplo, num estudo realizado por Lomônaco e 

colaboradores (2000) em nosso meio (replicando 

parte de um dos trabalhos de Keil), foi observado 

que, na definição do conceito de cavalo, as crianças 

mais novas atentaram mais para os aspectos 

superficiais, aparentes ou característicos, tais como 
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relinchar, usar selas e comer grama do que para os 

aspectos realmente definidores, tais como os 

relativos à constituição interna dos animais, 

(sangue, ossos, etc.) e sua descendência (terem 

filhos da mesma espécie). 

Diferentemente das outras abordagens, para a 

visão teórica o conceito não é mais visto 

isoladamente, mas inter-relacionado com outros 

conceitos que a pessoa tem do mundo. Ou seja, o 

conceito faz parte de uma rede de relações com 

outros conceitos, da qual deriva seu significado. 

Essa rede de relações é chamada teoria. Esse termo 

não se refere unicamente (nem predominantemente) 

a teorias científicas, mas (talvez, principalmente) a 

relações estabelecidas pelo senso comum, ao 

conhecimento que o leigo tem do mundo e à forma 

pela qual ele o organiza (teorias ingênuas). Um 

exemplo ilustrativo de uma teoria ingênua é o 

conhecimento que uma criança tem sobre animais: 

ela sabe que eles se alimentam, reproduzem, 

nascem, crescem, morrem, etc. Esse conhecimento 

é uma teoria, no sentido de indicar como as coisas 

se relacionam no mundo animal (Oliveira, 1994, 

1999; Lomônaco, 1997). E, uma vez que os 

conceitos formam uma estrutura relacional, a 

mudança de um conceito ou a aprendizagem de um 

novo conceito altera intrinsecamente toda essa rede 

de relações.  

Uma outra diferença marcante da visão teórica 

em relação às outras visões de conceitos diz 

respeito à similaridade. De uma forma ou de outra, 

todas as teorias anteriores sobre conceitos se 

basearam na similaridade para explicar o fenômeno 

da coesão conceitual, isto é, para identificar o fator 

que mantém unidos os atributos de um conceito, 

levando-nos a ter os conceitos que temos e não 

outros que são igualmente possíveis. A chave para 

esta pergunta, segundo a visão teórica, é a teoria 

subjacente. Ou seja, diante das coisas do mundo, 

uma pessoa vai criando e estabelecendo conexões 

com outros conceitos, formando uma rede de 

maneira tal que um conceito adquire significado em 

função de suas relações com outros conceitos desta 

rede. Como bem explicita Oliveira (1994, p.37): O 

princípio básico da concepção teórica é o de que 

cada conceito deve ser visto como parte da teoria 

em que se encontra inserido – e da qual, na 

verdade, é elemento constitutivo.  

Com base nessas reflexões, a presente pesquisa 

tem como objetivos: identificar os recursos de que a 

criança cega se utiliza para formar seus conceitos; 

avaliar a diferença entre a formação de conceitos 

passíveis de serem apreendidos pelo tato (tateáveis) 

daqueles que não podem ser apreendidos por esse 

sentido (não-tateáveis); avaliar a diferença entre a 

formação de conceitos “concretos”4 (cognoscíveis 

pelos sentidos) dos conceitos “abstratos” (não 

cognoscíveis diretamente pelos sentidos).  

 

Método 
 

Participantes 

Participaram desta pesquisa quatro crianças e 

três pré-adolescentes com cegueira congênita, sem 

outras deficiências associadas, de ambos os sexos 

(dois meninos e quatro meninas), com idades entre 

oito e treze anos As crianças freqüentavam 

                                                 
4 As aspas são utilizadas pelo fato de todo conceito ser 
abstrato, pois trata-se de uma construção mental. 
Entretanto, a diferenciação entre os conceitos é 
necessária por marcar a diferença entre o tipo de 
apreensão que o cego se utiliza.  
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instituições especializadas em atendimento ao 

deficiente visual e também iam à escola. Por razões 

éticas, os nomes verdadeiros dos participantes 

foram omitidos. 

As crianças foram localizadas por meio de 

contatos com instituições especializadas em 

atendimento ao deficiente visual. Três critérios 

nortearam a seleção das crianças: ter entre oito e 

treze anos de idade; possuir diagnóstico de cegueira 

congênita, sem outras deficiências associadas, 

fornecido pela instituição; estar freqüentando a 

escola. Foram levantadas informações sobre cada 

participante dentro da instituição: o diagnóstico 

oftalmológico e os históricos institucional e escolar. 

 

Material e Procedimento 

 Para a coleta de dados foram utilizados um 

gravador e fitas cassetes para gravação das 

entrevistas. As entrevistas foram realizadas pela 

primeira autora e duraram, em média, 30 minutos.  

A fim de evitar o estudo de conceitos não 

conhecidos pelas crianças foi perguntado, 

primeiramente, aos participantes se eles conheciam 

os conceitos a serem trabalhados. A seguir, foi 

realizada a entrevista individual semi-estruturada, 

na qual foram apresentados quinze conceitos e foi 

solicitado aos participantes que os definissem. Os 

conceitos eram de dois tipos: concretos e abstratos. 

Dentre os conceitos concretos, houve uma 

subdivisão em quatro níveis de acessibilidade pelo 

tato, configurando um continuum que varia de 

conceitos de objetos ou eventos facilmente 

acessíveis pelos sentidos do cego, até aqueles que 

não são passíveis de ser conhecidos pelos sentidos, 

mas podem ser apreendidos por meio de outras 

experiências. Os conceitos trabalhados são 

apresentados no Quadro 1.  

Foram levados em conta aspectos éticos na 

realização desta pesquisa: o consentimento livre e 

informado dos pais das crianças participantes; o 

assentimento livre das crianças; a garantia da não 

identificação dos participantes em futuras 

publicações; o respeito total à criança; o retorno dos 

resultados obtidos na pesquisa por meio da entrega 

de uma cópia da dissertação à instituição e pela 

proposta de palestra sobre as conclusões da 

pesquisa para os pais das crianças participantes, 

profissionais da instituição e demais interessados. 

 

 

Quadro 1. Conceitos trabalhados no estudo, subdivididos em função do nível de abstração e da possibilidade de 
acesso pelo tato e/ou outros sentidos. 

 
CONCRETOS 

Tateáveis Não tateáveis 

Amplamente 

manuseáveis 

Possibilidade de 
manuseio restrita 

Cognoscíveis por 
outros sentidos 

Não cognoscíveis pelos 
sentidos do cego 

ABSTRATOS 

Bola Casa Música Lua Mentira 

Sapato Montanha Vento Nuvem Liberdade 

Telefone Trem Trovão Arco-íris Justiça 
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Quadro 2 - Definições das categorias utilizadas e exemplos ilustrativos. 
 

CATEGORIAS 
Atributos Físicos Não-Tateáveis (AFNT): Os itens que formam esta categoria dizem respeito a atributos que não podem 
ser percebidos pelo tato. Há três tipos desses atributos: (1) atributos não cognoscíveis por outros sentidos que não a visão, 
tal como cores: “Arco-íris é quando o céu fica cheio de cores”, que são, portanto, explicações visuais de pessoas videntes 
dadas aos participantes; (2) descrições de tamanho com pouca possibilidade de manuseio, tal como casa: “Casa é um lugar 
grande”; (3) referências a sensações de calor, frio, sopro, frescor, poluição, etc. Ex: “Vento é um ar que sopra”.   

Atributos Físicos Sonoros (AFS)1: São incluídas nesta categoria, frases referentes a experiências sonoras. Exemplo: 
“(Trovão é) uma coisa que faz barulho”.   
Atributos Físicos Tateáveis (AFT): Esta categoria inclui dois tipos de respostas: (1) caracterizações físicas dos conceitos 
advindas, provavelmente, da experiência tátil do entrevistado no que diz respeito a sua forma: “Bola é um negocinho 
redondo” ou constituição: “(Casa é feita de) tijolo, areia...”; (2) atribuição de qualidades físicas tateáveis a conceitos não 
cognoscíveis diretamente pelos sentidos do cego, como lua e nuvem. Por exemplo: “A lua é redonda” .  
Comparação com outros conceitos (Co): Nesta categoria estão incluídas comparações com outros conceitos nas 
definições. Tais como: “Trem é tipo de um ônibus” e “Vento é o ar que a gente respira”.  
Comportamento/Exemplos (Cpto/Ex): Esta categoria engloba definições dos conceitos por meio de exemplos de 
situações em que eles ocorrem ou comportamentos/ações denotativos de sua presença. Há exemplos em quase todos os 
tipos de conceitos, sobretudo em conceitos abstratos, como liberdade: “É quando você é libertado”; “Casar com quem você 
quer”.   
Contexto/Situação (Cx): As respostas desta categoria são contextualizações de quando o fenômeno denotado pelo conceito 
ocorre, ou seja, descrições de situações em que o fenômeno em questão está presente. Em sua maioria, esse tipo de resposta 
ocorre para os fenômenos da natureza: trovão, nuvem, arco-íris. Ex: “Quando está chovendo e o sol vem, daí forma o arco-
íris”.  
 
Diante das definições apresentadas para alguns conceitos, os entrevistados foram questionados sobre como aprenderam 
determinados conceitos. As duas categorias seguintes são referentes às respostas dadas. 
Formas de Aprendizagem Formal (FAF): Esta categoria inclui referências a pessoas (professor ou familiares), escola ou 
livros (dicionários), claramente identificados como responsáveis pela aprendizagem de determinados conceitos.  
Formas de Aprendizagem Informal (FAI): São incluídas nesta categoria, dois tipos de respostas: aquelas em que o 
entrevistado não identifica pessoas ou espaços relativos à aprendizagem em questão como: “isso aí, eu já sabia”; e aquelas 
em que são apontados espaços informais de transmissão de informações, tais como televisão e rádio.  
Função (F): Os itens que formam esta categoria referem-se às funções dos objetos, tais como: “O telefone serve para ligar 
para as pessoas”.  
Instrumento (I) : Fazem parte desta categoria, itens que se referem diretamente a instrumentos musicais como: “Música é 
sanfona”; ou a quem utiliza o instrumento musical, como: “(Quem faz a música?) O cantor”; ou ainda itens relativos aos 
objetos que produzem música como rádio, CD, fone de ouvido: “(O que tem que fazer pra ter música?) Tem que ligar o 
rádio”.  

Localização (Lo): Os itens que compõem esta categoria referem-se ao lugar em que o objeto em questão pode ser 
encontrado, como por exemplo, na seguinte definição de arco-íris: “É uma coisa que aparece no céu”. Surgiu 
exclusivamente para os conceitos de fenômenos naturais: trovão, vento, lua, arco-íris e nuvem.  
Sinônimo (Si): As respostas deste item são sinônimos utilizados para definir o conceito como, por exemplo: “(Sapato é) o 
calçado” ou “Casa é o nosso lar”.  

Vivência (Vi): Fazem parte desta categoria respostas relativas à própria experiência do entrevistado, tais como: a descrição 
de sua casa ou o itinerário de trem para chegar na instituição.  

                                                 
1 Esta categoria pode ser considerada uma subcategoria de “Atributos Físicos Não-Tateáveis”, uma vez que atributos 
sonoros não são tateáveis. No entanto, devido à importância da audição e da linguagem para o cego, julgou-se conveniente 
destacar esses atributos em uma categoria em separado. 
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Resultados e Discussão 
 

Este trabalho buscou identificar os caminhos de 

construção do conhecimento utilizados por cegos 

congênitos, na ausência da experiência visual. A 

análise e discussão dos dados envolvem dois 

aspectos: as redes conceituais de cada conceito 

inferidas a partir de pontos convergentes e 

divergentes e os caminhos, ou recursos perceptivos, 

utilizados pelos cegos na formação de conceitos. 
Após a transcrição das entrevistas, as respostas 

de cada entrevistado foram agrupadas em 

categorias. A definição das categorias foi feita por 

dois juízes - os próprios pesquisadores. 

Primeiramente, cada juiz fez, separadamente, um 

agrupamento inicial de palavras e expressões com 

significados próximos, criando um primeiro esboço 

das categorias. Posteriormente, os juízes se 

reuniram para identificar as convergências e discutir 

as divergências encontradas e chegar a um consenso 

sobre os itens que deveriam fazer parte das 

categorias, sobre a denominação das mesmas, assim 

como sobre os itens que não poderiam ser incluídos 

em nenhuma das categorias formadas. A fim de não 

criar categorias com número muito pequeno de 

itens e/ou com respostas idiossincráticas, definiu-se 

como critério para a criação de uma categoria que 

esta abrangesse, no mínimo, 3% do total das 

respostas.  

As definições de cada categoria são apresentadas 

no Quadro 2, seguidas de exemplos ilustrativos da 

categoria em questão. 

Como já considerado, Keil (1989), a partir da 

visão teórica de conceitos, parte do pressuposto de 

que conceitos são intrinsecamente relacionais, 

sendo impossível compreendê-los isoladamente, 

visto que o conhecimento do mundo, adquirido a 

partir de informações e vivências, assume a forma 

de uma rede relacional coesa - a teoria. Assim, o 

significado de um conceito é dado pelos conceitos 

que a ele estão relacionados. A análise dos 

resultados será feita a partir das respostas mais 

comuns dos entrevistados, mas serão discutidas, 

também, algumas respostas divergentes, 

idiossincráticas, por indicarem caminhos possíveis 

de relação entre conceitos, embora não muito 

comuns.  

Para os conceitos concretos tateáveis e 

manipuláveis, a função foi amplamente citada: com 

freqüência os participantes relacionavam esse tipo 

de conceito com suas possíveis funções, como o 

jogar para bola e o calçar para sapato. As descrições 

físicas também foram freqüentes. Assim sendo, 

verificou-se que, além das descrições possibilitadas 

pelo tato, também, a função dos objetos é de grande 

importância na formação do conceito pelos 

participantes.   

O mesmo ocorreu com os conceitos concretos 

tateáveis de pouca possibilidade de manuseio. Para 

casa, por exemplo, a função de moradia foi muita 

citada ao lado de outras funções, tais como proteger 

da chuva ou para não morar na rua. No caso de 

trem, o conceito funcional foi o de transporte. 

Percebe-se, então, que fazem parte da rede 

conceitual desse tipo de conceito, informações 

funcionais.  

Além desses, outros conceitos fizeram parte da 

rede relacional de cada um dos conceitos concretos 

tateáveis. Para casa, por exemplo, parte e tipos de 

casa e materiais de construção foram citados, o que 

mostra a relação dos conceitos com seus elementos 

constituintes, seja pelo exemplo (casa de madeira), 
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seja pelo material (cimento, tijolo). Já em relação ao 

trem, também foi freqüente a comparação com 

ônibus e carro, remetendo às redes conceituais de 

outros meios de transporte (nesse caso, foi 

comentado o tamanho, número de bancos, etc.) e 

também o som feito pelo trem. Para o conceito de 

montanha, a relação com a função não aconteceu. 

Os conceitos mais comumente relacionados à 

montanha foram as ações ou comportamentos que 

se faz nela, tais como escalar, subir e descer e a 

presença de animais. Dentre as respostas 

divergentes, a mais significativa foi a que definiu 

montanha como algo coberto de gelo e neve, dada 

por Luciano. Essa relação possível entre montanha 

e gelo/neve parece ter sido a única existente no seu 

repertório conceitual: para ele, toda montanha é 

feita de gelo e neve. Percebe-se, então, que a 

aprendizagem do conceito de montanha não foi 

adequada: além de não serem dadas definições mais 

aprofundadas, houve um equívoco conceitual. 

Ainda que se trate de um conceito possível de ser 

tateado e vivenciado por eles – alguns vivem em 

cidades montanhosas – a idéia de montanha parece 

não fazer parte da vida deles. Essa é mais uma 

limitação constatada e que constitui uma limitação, 

não pela ausência da visão, mas pela falta de 

oportunidades de ensino ou de propostas de 

experiências diretas.  

No caso dos conceitos concretos não tateáveis e 

cognoscíveis pelos sentidos do cego, cada conceito 

apresentou relações com conceitos diferenciados. 

Em todos os casos, a música, por exemplo, foi 

relacionada diretamente a instrumentos e/ou 

aparelhos musicais e comportamentos relativos a 

tocar, cantar e gravar CD. Exceção para a definição 

de Sandra: ela relacionou música a uma história, 

com a diferença de ser cantada em refrão. Essa 

conceituação evidencia abstração e capacidade de 

relacionar a letra e o ato de contar histórias.  

A maioria das definições de vento relacionou-o 

com sopro e ar. E as respostas divergentes 

referiram-se à chuva, poluição, sensações causadas 

pelo vento, sua origem (vento quente e frio que 

batem) e a mobilidade que causa (faz a pipa voar). 

Para o conceito de trovão, todos os participantes o 

relacionaram com o som que provoca e com a 

chuva. As principais respostas divergentes citaram 

o processo de formação do trovão, o céu e o 

relâmpago.  A partir dessas considerações, percebe-

se que, para esse tipo de conceito, as redes 

conceituais estão muito ligadas ao contexto em que 

eles ocorrem (chuva, gravar CD) e às experiências 

perceptivas (sopro, barulho do trovão e 

instrumentos).  

Quanto aos conceitos não tateáveis e não 

cognoscíveis pelos sentidos do cego, céu foi o mais 

relacionado para todos os três conceitos - lua, 

nuvem e arco-íris - como o local onde eles 

aparecem. A comparação também foi algo comum 

entre os conceitos: a forma da lua foi comparada 

com bola, banana e queijo; a nuvem, com algodão 

doce e fumaça; o arco-íris, com tiara de cabelo. 

Para nuvem e arco-íris, a origem desses fenômenos 

foi, freqüentemente, lembrada pelos participantes, 

relacionando-os também com chuva e sol. Assim, 

verifica-se que, para esses conceitos, que podem ser 

chamados de visuais - por só serem acessíveis 

diretamente pela visão - a localização céu, a 

comparação com objetos da realidade da criança e a 

origem, quando se tratam de fenômenos naturais 

(no caso, nuvem e arco-íris) são aspectos 

importantes no processo de aquisição dos conceitos.  
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A utilização de respostas categorizadas como 

Comportamento/Exemplos (Cpto/Ex) na definição 

de conceitos abstratos foi marcante e já comentada. 

No entanto, vale a pena analisar mais 

detalhadamente quais conceitos foram relacionados 

a cada um deles. No caso de mentira, a 

contraposição à verdade foi uma constante, sem 

outras relações conceituais. Para liberdade, a 

relação feita foi com a situação de estar preso e 

depois ser libertado. Uma participante deu 

exemplos de comportamentos de liberdade: casar 

com quem quiser, ir onde quiser. E para justiça, de 

modo geral, os conceitos relacionados foram crime, 

fazer algo errado, polícia e judiciário. Nas respostas 

divergentes, justiça foi relacionada com denúncia e 

perdão pelo crime. Isto é, o conceito justiça evoca 

outros conceitos relacionados com casos que 

envolvem a justiça, por exemplo, uma entrevistada 

falou: “às vezes, ela não quis fazer a coisa errada e 

queria ser perdoada pelo povo”. 

A definição de conceitos abstratos não é uma 

tarefa fácil, independentemente da presença ou não 

da visão. Este tipo de definição envolve elementos 

menos tangíveis e mais lingüísticos. A 

exemplificação parece ter sido o caminho mais 

fácil, mas nota-se, também, que, para os dois 

primeiros conceitos, a contraposição de conceitos 

(mentira/verdade, prisão/liberdade) foi amplamente 

utilizada. Quanto à justiça, vários conceitos formam 

essa rede relacional e muitos dos participantes 

citaram exemplos reais ao falarem do assunto, em 

sua maioria ouvidos na televisão.    

Pode-se verificar que a televisão é uma 

importante fonte de informações e aprendizagens. 

Em vários momentos, entrevistados comentaram a 

influência da TV em suas definições. Ainda que a 

influência da televisão seja indiscutível, vale 

lembrar que, sem um vidente para transmitir as 

informações visuais, como nos programas de 

“cinema falado” desenvolvido em algumas 

instituições para deficientes visuais, os cegos 

podem perder muitas informações importantes.  

A discussão, até aqui, referiu-se à análise das 

redes conceituais, ou seja, a partir do pressuposto de 

Keil (1989) de que a compreensão de um conceito 

só ocorre por meio dos outros conceitos que o 

compõem, isto é, de sua rede relacional de 

conceitos, buscou-se entender quais conceitos os 

participantes se reportaram para definir/explicar o 

conceito que estava sendo objeto de análise. Essa 

reflexão ajuda a pensar sobre quais conceitos são 

mais marcantes para o cego no processo de 

aquisição de conhecimento. No entanto, é 

importante também analisar as definições dos 

participantes em função das categorias criadas, pois 

elas permitem refletir sobre quais têm sido os 

caminhos do ensino e da aprendizagem de conceitos 

para crianças cegas.  

Na Tabela 1, pode-se visualizar a incidência de 

respostas por categoria nos cinco tipos de conceitos. 

Para fins de análise, o número de respostas é 

apresentado por tipo de conceito e não para cada 

conceito isoladamente, porque acredita-se que a 

característica comum entre eles – e que possibilita 

formar o tipo – pode  dar indícios sobre que 

categoria aparece com maior ou menor freqüência e 

de que forma podem ser feitas inferências sobre os 

caminhos de aquisição do conhecimento utilizados 

pela pessoa cega.  
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Tabela 1 - Freqüência de respostas em cada categoria em função do tipo de conceito. 
 

Tipos de conceitos 

Concretos 

Tateáveis Não tateáveis 
Categorias 

Amplamente 

manuseáveis 

 

Restrição no 
manuseio 

Cognoscíveis 
pelos sentidos 

Não cognoscíveis 
pelos sentidos do 

cego 

Abstratos 
Total 

AFNT 2,7% 27,7% 33,4% 36,2%  100% 

AFS 21,4% 21,4% 57,1%   100% 

AFT 60,0% 27,5%  12,5%  100% 

Co  26,7% 40,0% 33,3%  100% 

Cpto/Ex 7,4% 9,2% 18,5%  64,9% 100% 

Cx  5,3% 42,1% 47,3% 5,3% 100% 

F 62,0% 31,0%  7,0%  100% 

FAF   10,0% 90,0%  100% 

FAI    100,0%  100% 

I   100,0%   100% 

Lo   12,5% 87,5%  100% 

Si 20,0% 60,0%  20,0%  100% 

Vi 14,3% 57,1% 28,6%   100% 

Total 21,7% 19,6% 22,8% 22,8% 13,0% 100% 

 

Em análise, se, por um lado, a síntese de 

informações por meio de agrupamentos facilita a 

identificação das categorias mais utilizadas para 

classificar as respostas dos participantes, por outro, 

não permite verificar se houve uma distribuição 

equivalente entre os conceitos utilizados ou se 

apenas um ou dois conceitos apresentaram respostas 

naquela categoria. Para resolver tal questão, é 

destacada a distribuição de respostas por conceito 

dentro do seu grupo, nos comentários da tabela, 

sempre que for julgado necessário. 

A análise estatística dos dados foi feita pela 

estatística não paramétrica do Quiquadrado (χ2), 

adequada para situações em que se quer comprovar 

se existe diferença significante entre o número 

observado de respostas em determinadas categorias 

e o respectivo número esperado, baseado na 

hipótese da nulidade (Siegel, 1975).  A análise em 

apreço indicou que para g. l. = 12 e χ2c = 32, 91, o 

χ2o = 147,42 excedeu em muito ao Quiquadrado 

crítico, mostrando-se altamente significante 

(p > 0,001). Tal resultado permite rejeitar a hipótese 

da nulidade e aceitar, com altíssimo grau de 

probabilidade, que as categorias criadas não se 

distribuíram aleatoriamente. 
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De modo geral, as categorias mais utilizadas 

para a definição de conceitos foram: 

Comportamento/Exemplos (Cpto/Ex), com 55 

respostas; Função (F), com 42; Atributos Físicos 

Tateáveis (AFT), com 40 e Atributos Físicos Não 

Tateáveis (AFNT), com 36. Essa alta freqüência de 

respostas mostra quais aspectos foram mais 

considerados pelos participantes. A exemplificação 

de situações em que o conceito ocorre (Cpto/Ex) se 

mostrou uma importante via de definição, 

principalmente para os conceitos abstratos (35) e 

para os conceitos concretos não tateáveis, mas 

cognoscíveis pelos sentidos do cego (10). Isso 

sugere que este valioso recurso de ensino de 

conceitos a todas as crianças (e, também, para os 

adultos), a contextualização do conceito e não a sua 

referência de forma isolada, é especialmente 

indicado no caso de crianças cegas. Ainda que este 

procedimento possa parecer óbvio, Masini (1994) 

constatou o uso de procedimentos pedagógicos 

mecânicos cujas atividades se baseavam em 

associações simples e descontextualizadas da forma 

global de percepção do deficiente visual. O conceito 

ensinado dessa forma tende a não ser apropriado 

pelo aluno ou ser muito menos eficiente do que 

quando há contextualização. Em consonância com a 

visão teórica, que pressupõe a formação de uma 

rede conceitual na elaboração de um conceito, 

sugere-se que esta contextualização seja enfatizada 

no ensino de conceitos. E não apenas para os cegos.    

Como essa categoria (Cpto/Ex) ocorreu 

prioritariamente em conceitos abstratos, é razoável 

pensar que o caminho de que o cego se utiliza para 

expressar conceitos abstratos – exemplos de 

situações e comportamentos – deve ser também o 

caminho de aquisição desses conceitos. Assim, essa 

é também uma sugestão valiosa para educadores e 

profissionais que convivem com a criança cega: 

utilizar-se de comportamentos e exemplos no 

ensino de conceitos abstratos para crianças cegas.  

Os conceitos concretos estudados foram 

subdivididos de forma a configurar um continuum 

de possibilidades de apreensão direta pelo tato e por 

outros sentidos. Os resultados mostram diferenças 

na forma de definir cada grupo de conceitos. Tanto 

Função (F) quanto Atributos Físicos Tateáveis 

(AFT) foram amplamente utilizados, principalmente 

para os conceitos tateáveis, sejam eles de fácil 

manuseio ou não. Já Atributos Físicos Não 

Tateáveis (AFNT) foram encontrados na definição 

de conceitos tateáveis com pouca possibilidade de 

manuseio e nos dois grupos de conceitos não 

tateáveis – cognoscíveis ou não pelo cego.  

Dessa forma, percebe-se que conceitos concretos 

tateáveis, como bola e telefone, são definidos pelo 

cego, principalmente, por sua utilidade e referências 

físicas. A descrição física desse tipo de conceito 

pelo cego seria esperada, uma vez que se refere a 

exemplos de conceitos apreensíveis pelo tato. Mas, 

a utilização da função é um dado que evidencia, 

mais uma vez, a capacidade de abstração do cego, 

mesmo para conceitos fáceis e diretamente 

apreensíveis por um dos sentidos. Esse dado reflete 

o quanto a formação de conceito pelo cego envolve 

a abstração em todas as etapas da construção do 

conceito, em qualquer tipo de conceito.    

A categoria Atributos Físicos Não Tateáveis 

(AFNT) foi amplamente utilizada para os conceitos 

intermediários, ou seja, os concretos e tateáveis 

(com pouca possibilidade de manuseio) e os não 

tateáveis. Essa categoria implica em informações 

meramente visuais (cores, por exemplo) e 
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descrições que não envolvem o tato e nem a 

audição - uma vez que as informações sonoras 

receberam uma categoria em separado: Atributos 

Físicos Sonoros (AFS).   

Nossa linguagem está profundamente 

contaminada pela idéia de que ver corresponde a 

conhecer. Isso também aparece na fala dos 

participantes: quando questionado sobre como saber 

se alguém está mentindo, Marcelo respondeu: 

“Vendo”. Com freqüência, os cegos, assim como os 

videntes, incorporam essa herança lingüística. 

Quando uma criança cega diz algo assim, isto não 

significa, necessariamente, que ela não tenha 

clareza sobre o que é possível pela visão e o que 

não é; muitas vezes, ela está meramente 

reproduzindo uma forma de se utilizar o verbo 

“ver”. Vale lembrar que nem todos os cegos 

utilizam-se dessa “força de expressão”. Por 

exemplo, Luciano, diante dessa mesma questão 

sobre mentira, respondeu: “Ouvindo”.  

Para esse tipo de conceito, a categoria Atributos 

Físicos Não Tateáveis, referentes a cores ou 

dimensões, seria a mais esperada. No entanto, o 

local “céu” foi constantemente mencionado, o que 

indica que essa informação é bastante valiosa para o 

cego. Por que chamar a atenção para esse fato? 

Porque sendo estes conceitos “visuais” – 

apreensíveis diretamente apenas pela visão – nós, 

videntes, não estamos naturalmente atentos para o 

que é importante para crianças cegas. Assim, a 

localização “céu”, ainda que não seja vivenciada 

diretamente pelos cegos, mostrou-se uma 

informação considerada importante por eles para 

definição dos conceitos.   

Um ponto importante a ser discutido é a 

necessidade de contextualizar os conceitos. A 

categoria Contextualização/Situação (Cx), embora 

não tenha tido um grande número de respostas, 

merece destaque pela participação que teve na 

definição dos seguintes conceitos: vento, trovão, 

nuvem e arco-íris. Ou seja, a importância de 

contextualizar apareceu na conceituação dos 

fenômenos naturais, o que leva a pensar que a 

explicação do processo de formação desses 

fenômenos pelo cego é, pelo menos, auxiliada por 

esses aspectos.   

No entanto, nem todos os participantes 

apresentaram definições adequadas para esses tipos 

de conceitos, pois, como para alguns conceitos a 

apreensão direta é impossível pela falta da visão, a 

aprendizagem desse tipo de conceito envolve, 

necessariamente, o ensino por um vidente. Talvez 

por isso, verificamos que alguns participantes 

deram definições mais “intuitivas”, como se 

juntassem todas as informações que já tiveram 

sobre o assunto de forma pouco sistematizada. 

Outros, em contraposição, apresentaram definições 

científicas para os conceitos, como é o caso de 

Sandra, que indicou a escola como a fonte dessas 

aprendizagens mais sistemáticas, evidente nas suas 

definições sobre vento (ventos quente e frio que 

batem um no outro), trovão (nuvens que batem uma 

na outra), nuvem (evaporação da água) e lua (como 

satélite).   

Além das categorias com alto número de 

respostas anteriormente consideradas, é importante 

discutir-se, também, outras duas categorias com um 

número menor de respostas, mas qualitativamente 

importantes. Trata-se de Comparação com outros 

conceitos (Co) e Atributos Físicos Sonoros (AFS). 

No que se refere à comparação, percebe-se ser essa 

uma estratégia importante na definição de 
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conceitos. Tal categoria foi exclusiva de três tipos 

de conceitos concretos: tateáveis com pouca 

possibilidade de manuseio e os dois tipos não 

tateáveis. Isso dá indícios de que essa é uma forma 

de aprendizagem, tal como exemplificado por 

Cristina, que se refere ao arco-íris como uma faixa 

redonda e se reporta à faixa de cabelo que está 

usando. Embora seja impossível à criança cega 

apreender diretamente o arco-íris, por sua 

característica exclusivamente visual, parece que ela 

pode entender o conceito e defini-lo, principalmente 

se as analogias utilizadas para o ensino desses tipos 

de conceito partirem daquilo que ela conhece e 

pode experienciar diretamente. Este também é um 

ponto significativo para o ensino de conceitos aos 

cegos: não foi por acaso que esta forma de 

definição de conceitos apareceu, justamente para 

conceitos pouco apreensíveis pelo tato ou não 

tateáveis. Assim, no tocante aos conceitos 

teoricamente mais difíceis de serem compreendidos 

pelo cego, em função de sua característica visual ou 

de sua insubstancialidade, uma estratégia poderosa 

de ensino é a comparação com aquilo que ele 

conhece diretamente. Pois, para o ensino de um 

conceito visual a comparação deve ser com aquilo 

que é acessível ao cego por meio de sua vivência 

perceptiva.  

A categoria Atributos Físicos Sonoros (AFS) 

englobou conceitos concretos tateáveis e não 

tateáveis, mas cognoscíveis pelos sentidos do cego. 

No que se refere aos conceitos concretos, essa 

categoria apareceu principalmente nas definições de 

telefone e de trem. E para os não tateáveis, mas 

cognoscíveis pelos sentidos, nas de música e trovão. 

A partir dessa constatação, é razoável afirmar que, 

quando for a referência aos exemplos de conceitos 

cujos sons são atributos destacados para sua 

definição, este aspecto deve ser explorado, pois a 

criança/pessoa cega presta muita atenção aos 

estímulos sonoros.  

Muitas vezes o participante respondia, 

inicialmente, que não conhecia ou não sabia dizer o 

que eram os conceitos, mas apresentavam 

definições interessantes. Raras vezes, o participante 

não conseguia realmente responder nada sobre o 

conceito. Isso pode indicar uma baixa auto-estima 

ou um não conhecimento dos próprios 

conhecimentos, como aconteceu claramente com 

Renata que disse não saber alguns conceitos, mas 

depois respondeu corretamente muitas perguntas 

sobre os mesmos.  

Mas, e quando, de fato, o participante não soube 

definir absolutamente nada do conceito ou 

apresentou uma definição muito limitada? O 

contato rápido com essas crianças e adolescentes 

evidenciou suas capacidades intelectuais e a forma 

como cada um aproveita as informações. Assim, 

claro está que a causa do não conhecimento do 

conceito deve-se ao fato de ninguém tê-lo ensinado. 

Daí a pergunta: quantos conceitos eles estão 

deixando de aprender por falta de oportunidades de 

ensino? A escola, além de um direito, é um espaço 

importantíssimo para a vida cognitiva do aluno. 

Cristina e Sandra dão exemplos de conceitos 

elaborados que elas afirmaram ter aprendido na 

escola. Mas, Daniela comentou que, às vezes, fica 

sem fazer nada na escola... Quantas aprendizagens 

ela e todas as pessoas e crianças ao redor dela estão 

deixando de adquirir por esse vazio educacional?  

As pesquisas apresentadas sobre a educação dos 

cegos mostraram o quanto a realidade educacional 

brasileira é precária no ensino destes. Os 
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professores necessitam, urgentemente, de uma 

melhor formação para conseguirem estabelecer uma 

boa relação com os alunos; precisam ter acesso aos 

materiais adaptados e ter condições físicas e 

psicológicas para criarem as adaptações necessárias 

ao ensino do aluno cego. No entanto, o problema 

mais grave dessa falta de preparo do professor é a 

baixa expectativa quanto ao desenvolvimento do 

aluno cego, como mostrou Monte Alegre (2003). Se 

o professor não acredita que seu aluno é capaz, 

criando desta forma uma profecia auto-realizadora, 

de que forma a escola pode ser um ambiente 

facilitador para a aquisição de conceitos?  

Nesse sentido, cabe reportar aos conceitos de 

desvantagem, definido pela OMS, e à idéia de 

deficiência secundária desenvolvida por Amaral 

(1996), segundo os quais os prejuízos vivenciados 

pelo cego não são decorrentes de limitações 

intrínsecas à própria cegueira, mas ao 

empobrecimento das relações sociais que, diante de 

uma diferença, não conseguem ir além da 

constatação da limitação, da falta, da falha. Se as 

condições educacionais não facilitam o 

desenvolvimento cognitivo e, por conseqüência, o 

desenvolvimento integral desse indivíduo, se ainda 

reina no imaginário social a respeito das pessoas 

com cegueira que elas são menos capazes, que estão 

em constante desvantagem, que são merecedoras de 

compaixão e não de oportunidades, então, de que 

forma o indivíduo cego pode, de fato, vir a ser 

cidadão dado que as condições básicas de seu 

desenvolvimento ainda estão longe de serem 

garantidas? 

Assim como as pesquisas de Anderson e Olson 

(1981) e Anderson (1984), o presente trabalho 

permite concluir que a linguagem dos entrevistados 

não é um mero reflexo do conhecimento dos 

videntes a sua volta, mas representa de fato os 

conceitos que formaram a partir de suas 

experiências perceptivas e cognitivas. Os resultados 

encontrados refletem a forma como os cegos têm 

caminhado na construção de conceitos, mas de 

forma alguma isso se encerra como a única 

possibilidade. Se muitas informações foram 

aprendidas pelos cegos porque alguém os ensinou, o 

contrário também é verdadeiro: muitas informações 

eles não têm pela falta de ensino e não pela falta de 

capacidade advinda da cegueira.  

Isso fica explícito nos conceitos que um ou mais 

dos participantes definiram claramente, mas outros 

não conseguiram, como lua, mentira, vento, etc. 

Exemplos de definições divergentes como estas 

mostram que o cego é capaz de apreender tal 

conceito. Mas, e quando não há esse exemplo de 

“melhor desenvolvimento”? Como é possível saber 

quando algo se deve à educação e quando se deve à 

limitação do desenvolvimento por falta da visão? 

Não é possível negar as limitações inerentes à 

cegueira, mas, para responder a essa pergunta, é 

importante perceber que muitas das defasagens da 

criança/pessoa cega devem-se muito mais à falta de 

informações, do que à capacidade de processá-las. 

É nesse sentido que Warren (1994) defende a 

abordagem diferencial como a melhor forma de 

pesquisar o desenvolvimento do cego, uma vez que 

a capacidade de uma pessoa cega em realizar 

determinada habilidade mostra que a ausência de tal 

habilidade em outros cegos não está relacionada 

com a cegueira em si, mas com as condições 

propícias para aprendê-la.  

Mas, como um educador vidente pode ensinar 

um cego? Claro está que um vidente não tem como 
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saber diretamente como se organiza o “mundo” do 

cego, pelo fato de usar a visão como sentido 

principal de suas ações. Porém, isso não impede que 

pais, professores e profissionais possam ir além de 

suas experiências como videntes, a fim de 

perceberem que as possibilidades de aprendizagem 

de uma criança ou adulto com deficiência visual são 

tão grandes como a de qualquer ser humano, pois a 

visão não é a única fonte de informação.  

O aluno com deficiência visual deve ser 

regularmente matriculado em uma escola comum e 

receber, se necessário, o apoio de um professor 

especializado, a fim de assegurar a satisfação das 

suas necessidades. Ele necessita de materiais 

adaptados adequados ao conhecimento tátil-

cinestésico, auditivo, olfativo e gustativo – em 

especial materiais gráficos tateáveis e o braile. A 

adequação de materiais tem o objetivo de garantir o 

acesso às mesmas informações que as outras 

crianças recebem, para que a criança cega não 

esteja em desvantagem em relação aos seus pares.  

Nesse sentido, acredita-se que a importância de 

um estudo como este está em orientar professores e 

profissionais que lidam com a criança cega, para 

que possam facilitar o desenvolvimento de 

conceitos por ela.  

O desenvolvimento do cego, assim como o do 

vidente, é influenciado por inúmeros fatores de 

ordem familiar, social, escolar, etc. Reconhecer a 

cegueira como uma condição estruturante da 

identidade da pessoa não significa admitir a 

existência de apenas um caminho de 

desenvolvimento pré-determinado pela presença da 

cegueira. Condições educacionais, aceitação social, 

respeito à diferença, superação de preconceitos, 

tudo isso pode diversificar esses caminhos e 

contribuir fortemente para o desenvolvimento da 

pessoa cega. Assim, a eliminação de falsas 

expectativas quanto às potencialidades cognitivas 

dos cegos constitui um dos caminhos para seu pleno 

desenvolvimento.  

O instrumento utilizado mostrou-se adequado 

para os propósitos desta pesquisa. As categorias 

elaboradas, ainda que reflitam, como não poderia 

deixar de ser, algum grau de subjetividade, parecem 

sugestivas e poderão ser aproveitadas e/ou 

reformuladas em outros estudos. Neste sentido, os 

autores esperam que a publicação deste trabalho 

estimule a realização de muitos outros com 

amostras maiores e mais diversificadas. 
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A concepção de educadores sobre violência doméstica e 
desempenho escolar 

 
Violência doméstica e desempenho escolar 

 
Paulo Celso Pereira 

Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams 
 

Resumo 
 
Como parte de um estudo que caracterizou o desempenho escolar da criança vítima de violência doméstica, as respectivas professoras e as diretoras das 

escolas onde estudavam crianças vitimizadas foram convidadas a participar da pesquisa. O objetivo de tal participação foi identificar as concepções das 

educadoras sobre violência doméstica e desempenho escolar da criança vitimizada. Participaram do estudo 18 professoras e 10 diretoras que responderam, 

na escola, a uma entrevista semi-estruturada, versando sobre questões pertinentes ao objetivo do trabalho. Os dados obtidos revelaram que as educadoras 

possuem noções sobre violência doméstica e como devem proceder com as vítimas. O número de casos de crianças vitimizadas identificados na escola foi 

expressivo. Tal identificação deve-se tanto à observação das educadoras, como ao relato espontâneo do aluno (vítima). Mesmo com suas limitações, a 

escola se apresenta como um espaço de segurança para a criança vitimizada, podendo ser considerada um local de proteção para essas. 

Palavras-chave: Desempenho escolar, abuso infantil, escola.  

 

Educators’ opinions on child victimization and school performance 
 
Abstract 
 
As part of a study that characterized the school performance of victimized children, teachers and the school principals from where such children studied 

were invited to participate in this research. The objective of this participation was to identify educators’ attitudes on domestic violence, and school 

performance of the victimized children. Eighteen teachers participated in the study and 10 school principals. Participants took part of a school interview, 

containing pertinent questions in regard to the study’s objective. Results indicated that educators have some notions on child abuse, and on how they 

should act with the victims. The number of cases of victimized children identified in the school was expressive. This identification was related to the 

educator’s observation, as well as to spontaneous disclosures from victimized students. In spite of its limitations, the school still presents itself as a safe 

place for the victimized child, which could be interpreted as a protective environment. 

Keywords: Academic achievement, child abuse, school. 

 

La concepción de educadores sobre violencia doméstica y rendimiento académico 
 

Resumen 
 
Haciendo parte de un estudio que caracterizó el rendimiento escolar de niños víctimas de violencia doméstica, fueron invitadas a participar las respectivas 

profesoras y directoras de las escuelas donde estudiaban niños que eran víctimas. El objetivo de esa participación fue identificar las concepciones de las 

educadoras sobre violencia doméstica y rendimiento escolar de los niños víctimas. Participaron del estudio 18 profesoras y 10 directoras que respondieron, 

en la escuela, a una entrevista semi estructurada tratando sobre cuestiones referentes al objetivo del trabajo. Los datos obtenidos revelaron que las 

educadoras poseen nociones sobre violencia doméstica y como deben proceder con las víctimas. El número de casos de niños víctimas identificados en la 

escuela fue expresivo. Tal identificación se debe no solo a la observación de las educadoras, sino que también al relato espontáneo de los alumnos 

(víctimas). A pesar de sus limitaciones, la escuela se presenta como un espacio de seguridad para los niños víctimas, pudiendo ser considerado un lugar de 

protección para ellos. 

Palabras clave: Rendimiento escolar, abuso infantil, escuela. 
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O desempenho escolar da criança deve ser 

analisado, considerando-se não apenas suas 

características pessoais, mas também seu ambiente 

familiar e seu ambiente escolar, pois tais fatores 

interagem entre si podendo ora facilitar, ora 

prejudicar o aluno, suas potencialidades e 

habilidades (Santos & Graminha, 2005). No âmbito 

da aprendizagem, a interação desses fatores pode 

contribuir tanto para o sucesso como para o fracasso 

acadêmico. Tal compreensão é compatível com a 

concepção sistêmica, na qual o baixo rendimento 

escolar deve ser atribuído não só às características 

individuais, mas também ao seu contexto familiar, 

escolar e social (Marturano,1999; Pamplim, 2005). 

 Neste estudo será focado um fator de risco que 

pode estar presente no contexto familiar – a 

violência doméstica; visando conhecer as 

concepções dos educadores (ambiente escolar) 

sobre o referido fenômeno e como avaliam o 

rendimento escolar da criança vitimizada.  

A criança que sofre violência em casa fica com o 

desenvolvimento prejudicado. Os efeitos negativos 

da violência intrafamiliar podem ser observados no 

funcionamento cognitivo e emocional e na vida 

escolar e social (Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-

Smith, & Jaffe, 2003). O declínio no desempenho 

escolar da criança vitimizada é uma seqüela que 

vem sendo demonstrada tanto em pesquisas feitas 

no exterior, como no Brasil (Leiter & Johnsen, 

1997; Pereira & Williams, 2008; Veltman & 

Browen, 2001). 

Considerando as seqüelas da violência 

doméstica na vida acadêmica da criança vítima, é 

preciso saber o que pensam os educadores sobre tal 

fenômeno, pois a escola tem um papel fundamental 

no processo de desenvolvimento da criança (Lisboa 

& Koller, 2004; Santos & Graminha, 2005). Para 

Veltman e Browen (2001) a criança vitimizada 

pode ter apoio no contexto escolar, se esta 

desenvolver sentimentos de otimismo e um 

relacionamento seguro e positivo com adultos e 

com seus pares.  

Ao caracterizar o desempenho escolar de 

crianças expostas à violência conjugal (vítimas 

indiretas de violência doméstica), Brancalhone, 

Fogo e Williams (2004) mostraram que essas, ao 

serem comparadas com o grupo controle (não 

vitimizado), não tinham diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao rendimento escolar no 

Teste de Desempenho Escolar (Stein, 1994), 

Boletim Escolar e avaliação das mães. No entanto, 

houve uma diferença significativa entre os grupos 

(vitimizado versus não vitimizado), segundo a 

avaliação das professoras, ao preencherem a Escala 

de Avaliação da Performance Acadêmica (DuPaul, 

Rapport, & Perriello, 1991). As professoras, 

possivelmente, sabiam quais eram as crianças 

expostas à violência conjugal, o que pode ter 

contaminado a avaliação, subestimando o 

desempenho escolar destas. Portanto, os autores 

alertam para a probabilidade da profecia auto-

realizadora (Weinstein, 2002). 

O estudo de Brancalhone e cols. (2004) faz uma 

reflexão sobre as conseqüências da violência 

doméstica no desempenho escolar da criança, bem 

como a respeito da visão que a escola tem do aluno 

vítima do referido fenômeno. Assim, tanto o 

sucesso como o fracasso escolar podem ser 

explicados não apenas considerando as 
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características do aluno, mas também da sua família 

e da escola (Lisboa & Koller, 2004).    

Segundo a revisão da literatura nacional, os 

estudos que abordam a questão do desempenho 

escolar indicam que a escola exerce um papel 

importante na performance do aluno, tanto para o 

sucesso como para o fracasso (Rosemberg, 1981; 

Santos, 2002). O estudo de Santos (2002) mostrou 

que alunos com uma história de vida marcada por 

situações adversas tendem a viver experiências 

negativas na escola. Segundo a autora, a escola, 

enquanto contexto social mais amplo, pode ser um 

fator de risco ou de proteção para a criança.  

Rosemberg (1981) pesquisou a associação entre 

origem social e rendimento acadêmico (notas, 

aprovação/reprovação e evasão). Seu estudo 

encontrou uma forte associação entre esses fatores e 

destacou a influência dos aspectos intra-escolares 

na determinação do fracasso ou sucesso das 

crianças oriundas das classes populares. 

Considerando que os estudos indicam que a 

escola pode ser um fator de risco ou de proteção 

para a criança e, considerando, também, que o 

trabalho de Brancalhone e cols. (2004) faz um 

alerta quanto a um possível pré-julgamento de 

professores em relação às crianças expostas à 

violência conjugal, sugerindo o risco da profecia 

auto-realizadora, o presente estudo pretende, além 

de conhecer a opinião de professores e diretores de 

escola a respeito do desempenho escolar da criança 

vitimizada, investigar, também, suas concepções 

sobre violência doméstica e possíveis implicações 

tanto para a aprendizagem, como para o contexto 

educacional. 

 

 

 

Método 
Participantes 

Participaram do estudo professoras que tinham 

na sala de aula crianças vítimas de violência 

doméstica e as diretoras das respectivas escolas, 

perfazendo um total de 18 professoras e 10 diretoras 

de escola, da cidade de Catanduva – SP e região. 

Dentre as professoras, nove trabalhavam em 

Escolas Municipais e nove em escolas da Rede 

Estadual. Quanto às diretoras, seis exerciam suas 

funções em estabelecimentos de ensino da Rede 

Estadual e quatro em Escolas Municipais. 

 

Materiais e Instrumentos 

A coleta de dados com as educadoras aconteceu 

nas dependências da escola. As professoras foram 

entrevistadas nas respectivas salas de aula; as 

diretoras em suas salas. 

Para a coleta de dados foi utilizada uma 

Entrevista Semi-Estruturada. Este instrumento foi 

elaborado pelo primeiro autor para ser respondido 

pelas participantes, com o objetivo de conhecer as 

suas concepções sobre violência doméstica e sobre 

o desempenho escolar da criança vítima do referido 

fenômeno, perguntando, por exemplo, o que elas 

entendiam por violência doméstica, como 

percebiam o rendimento escolar da criança 

vitimizada e se esta seria um(a) aluno(a) com 

necessidades especiais de ensino. 

 

Procedimento 

Preliminarmente, o pesquisador manteve contato 

com a direção de cada uma das escolas freqüentadas 

por crianças vítimas de violência doméstica 
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encaminhadas ao Fórum Judicial da cidade de 

Catanduva – SP, visando à autorização para a 

realização da coleta de dados no local, com o 

objetivo de caracterizar seu desempenho escolar. 

Nessa oportunidade foi apresentada a proposta da 

pesquisa. Com exceção de uma diretora de escola 

particular, as demais (todas, escolas públicas) 

autorizaram a realização da coleta de dados nas 

dependências da escola, bem como colaboraram. 

Na fase final da coleta de dados com as crianças, 

suas professoras e as diretoras das escolas foram 

convidadas a participar da pesquisa, respondendo à 

Entrevista. Todas as educadoras convidadas 

aceitaram participar da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Cumpre informar que o projeto da pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Carlos.   

As entrevistas foram agendadas segundo a 

conveniência das participantes. Cada entrevista teve 

duração média de trinta minutos. A proposta inicial 

envolvia gravar as entrevistas, mas em razão das 

primeiras participantes deste estudo não 

autorizarem tal modalidade de registro, optou-se 

pela anotação, por escrito, dos dados obtidos. Todas 

as entrevistas foram anotadas pelo primeiro autor. 

 

Resultados 
 

Os dados obtidos nas entrevistas foram 

agrupados em seis categorias, a saber: Concepções 

sobre violência doméstica; Casos de violência 

doméstica na escola: Modalidades, Meios de 

identificação, Atuação no caso; Procedimentos que 

a escola deveria adotar para atender a criança vítima 

de violência em casa; Opiniões sobre o desempenho 

escolar da criança vítima da violência doméstica; 

Considerações sobre crianças com necessidades 

especiais de ensino; Criança vitimizada encarada 

como “aluno com necessidade educacional 

especial”.  

Para a apresentação e análise dos dados, as 

informações obtidas nas entrevistas foram divididas 

em tópicos correspondentes a cada uma das 

categorias acima citadas. 

 

Concepções sobre violência doméstica 

As participantes iniciaram a entrevista 

respondendo a uma pergunta aberta sobre o que 

entendiam por violência doméstica. Suas 

concepções sobre este fenômeno foram divididas 

em: adequadas, inadequadas e não específicas ao 

tema proposto; levando em consideração a literatura 

sobre violência intrafamiliar revista na introdução. 

A maioria das respostas das participantes (78,11%) 

foi adequada, a saber, nomeando modalidades de 

violência doméstica: física (26,56%), psicológica 

(17,19%), sexual (3,12%) e negligência (9,37%), e 

práticas abusivas: espancamento, cárcere privado, 

estupro e falta de cuidados, as quais foram 

agrupadas nas respectivas modalidades para os 

efeitos desta análise.  

Quanto às respostas inadequadas (7,8%), 

revelaram concepções imprecisas sobre a violência 

intrafamiliar: “falta de recursos materiais que gera 

brigas do casal” (1,56%); “separação dos pais” 

(1,56%); “falta de cultura” (1,56%) e “vida difícil” 

(1,56%).  

As concepções não específicas ao tema em 

questão corresponderam a 14,06% das respostas das 

participantes. Foi considerado como resposta não 
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específica aquela que não identificasse a presença 

de violência doméstica, por exemplo, o consumo de 

álcool por parte dos pais, ainda que tal fator fosse 

de risco. É importante esclarecer que no contexto 

marcado pela violência intrafamiliar o uso de álcool 

pelo agressor é comum (Guille, 2004), mas a 

recíproca não é verdadeira, ou seja, nem sempre o 

consumo de bebida alcoólica pelos pais implica em 

violência dentro do lar, ou seja, o álcool não é uma 

condição necessária ou suficiente para a ocorrência 

da referida violência. Além da resposta “uso de 

álcool pelos pais” (6,25%), as educadoras também 

disseram: “falta de respeito” (4,69%); “colocar o 

filho para fazer o serviço de casa” (1,56%); “pais 

que descontam seus problemas nos filhos” (1,56%) 

e “sei pela TV (mídia) e vejo casos na escola” 

(1,56%). 

 

Casos de violência doméstica na escola 

Ao serem perguntadas se tinham conhecimento 

de casos de alunos(as) vítimas de violência 

doméstica na sala de aula ou na escola, 21 

participantes (75%) responderam afirmativamente e 

sete (25%) responderam que não. 

 

Modalidades  

Dentre as participantes que deram respostas 

afirmativas, a maioria indicou, de forma adequada, 

alguma modalidade de violência doméstica (física, 

psicológica, sexual e negligência).  

    A única exceção foi apresentada por uma 

participante que respondeu “separação dos pais”, o 

que não é uma modalidade do fenômeno em 

questão. A Tabela 1 ilustra que a modalidade mais 

freqüentemente apontada foi a violência física 

(51,51%), seguida por negligência, violência sexual 

e violência conjugal, sendo a modalidade violência 

psicológica aquela com menor porcentagem de 

respostas. 

 

Meios de Identificação 

A Tabela 2 apresenta os meios pelos quais as 

educadoras identificaram os casos de violência 

doméstica na sua escola.  

    As participantes identificaram casos de violência 

doméstica, na sua sala de aula ou na escola, por 

meio da criança: verbalização (48,65%); marcas de 

ferimentos no corpo (18,92%); comportamento 

(8,11%) e por presenciar a criança sendo agredida 

na porta da escola pela mãe (2,70%). Assim, um 

número expressivo de respostas das educadoras 

(75,68%), apontou a própria criança como meio de 

identificação da violência intrafamiliar. 

As demais respostas (24,31%) indicaram que as 

educadoras souberam dos casos de violência 

doméstica por outras vias que não a própria criança, 

a saber: pelos familiares desta, por terceiros, por 

vizinhos e por funcionários da escola. 

 

Atuação no caso 

Considerando que 75% das educadoras disseram 

ter conhecimento da existência de crianças 

vitimizadas na escola, foi perguntado para as 

participantes que providências tomaram em relação 

aos casos de violência doméstica identificados no 

contexto escolar. As respostas a essa pergunta 

foram classificadas em adequadas e inadequadas, 

sendo que, praticamente, a porcentagem de ambas 

se equivale, respectivamente, 56% e 44%. Dentre as 

respostas adequadas, 43,75% das participantes 

disseram que encaminharam os casos ao Conselho 
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Tabela 1. Modalidades de violência doméstica constatada (n = 33). 
 

Modalidades Freqüência Porcentagem 

Violência Física 17 51,51 

Negligência 5 15,15 

Violência Psicológica 3 9,09 

Violência Sexual 4 12,12 

Violência Conjugal 4 12,12 

Total 33 100,00 

 

Tabela 2. Meios de identificação dos casos de violência doméstica na escola (n = 37). 
 

Meios de identificação Freqüência Porcentagem 

A criança contou 18 48,65 

Marcas no corpo da criança 7 18,92 

A família contou 4 10,81 

Comportamento da criança 3 8,11 

Comentário de terceiros 2 5,40 

Comentário de vizinhos 1 2,70 

A participante presenciou 1 2,70 

Por funcionários da escola  1 2,70 

Total 37 100,00 
 

Tutelar. Outras atuações adequadas foram: 

encaminhamento para psicoterapia (3,12%), 

encaminhamento para a psicóloga da escola 

(3,12%); encaminhamento para a Delegacia de 

Polícia (3,12%) e observar o aluno (3,12%). 

Dentre as respostas inadequadas, 12,5% das 

educadoras disseram ter conversado com a família; 

9,37% conversaram com a criança; 6,25% 

conversaram com a mãe; 6,25% orientaram os pais; 

3,12% ofereceram atendimento diferenciado para a 

criança; 3,12% trataram a criança com carinho e 

3,12% ofereceram para a criança consolo e 

esperança. 

Essas respostas foram classificadas como 

inadequadas porque não compete às educadoras 

manter conversa com a família e/ou com a criança 

para investigar o caso e, tampouco, orientá-las, 

sendo que tal intervenção, sem o devido preparo, 

pode ser ainda mais danosa para a vítima. É 

provável que ao dizer que fizeram ou que fariam 

alguma intervenção com a criança vitimizada, como 

atendimento diferenciado (carinho, consolo e 

esperança), as participantes tenham pretendido dar 

respostas socialmente aceitáveis (Brino & Williams, 

2003a). 
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Procedimentos que a escola deveria adotar para 

atender a criança vítimizada 

Após responderem o que fizeram, 

concretamente, enquanto atuação, nos casos de 

violência doméstica constatados na escola, as 

educadoras foram perguntadas sobre o que 

poderiam fazer para atender a criança que sofre 

violência em casa.  

    A Tabela 3 mostra os procedimentos que a escola 

poderia adotar para o atendimento das crianças 

vítimas de violência doméstica, de acordo com as 

informações das participantes. Quando perguntadas 

sobre o que a escola poderia fazer para atender uma 

criança vitimizada, 28% das respostas obtidas 

foram: “oferecer um atendimento especial”. Esta 

resposta majoritária foi seguida por: “comunicar o 

caso ao Conselho Tutelar” (18%). A terceira 

resposta mais freqüente (16%), foi: “encaminhar a 

criança para psicoterapia”.  

 

Opiniões sobre o desempenho escolar da criança 

que sofre violência doméstica 

    No que se refere ao desempenho escolar da 

criança vitimizada, a grande maioria das educadoras 

respondeu  que tal  desempenho  fica   prejudicado, 

correspondendo a 91% das respostas. Dentre estas, 

44,12% disseram, taxativamente, que o desempenho 

escolar da criança vítima de violência doméstica 

fica prejudicado e 46,88% ofereceram outros dados 

para nomear o referido comprometimento, como: “a 

família não se interessa pela vida escolar do aluno” 

(11,76%); “perda de interesse” (8,82%); “afeta a 

aprendizagem” (8,82%); “baixo rendimento 

escolar” (8,82%); “há comprometimento total” 

(2,94%); “é ruim” (2,94%) e “não vai bem, na 

escola” (2,94%). 

Cumpre esclarecer ainda que, para duas 

educadoras (5,88%) a violência em casa não 

prejudica, necessariamente, o desempenho escolar 

da criança, pois para aquelas vai depender de cada 

caso. Uma participante (2,94%), disse, 

categoricamente, que a criança vítima de violência 

doméstica não fica com o desempenho escolar 

prejudicado.  

Ao responder se a violência doméstica poderia 

ou não prejudicar o desempenho escolar da criança, 

uma participante disse que vai depender de cada 

caso, mencionando, em seguida, sua experiência 

pessoal. Comentou que ela e suas irmãs foram 

expostas à violência conjugal, descrevendo um pai 

extremamente agressivo para com a esposa. 

A educadora em questão concluiu seu relato 

afirmando que, apesar de ter sido vítima da 

violência intrafamiliar, tanto ela, como suas irmãs 

sempre tiveram um bom rendimento escolar e 

fizeram curso superior. Entretanto, ela acreditava 

que o aspecto emocional sempre ficava 

comprometido. 

 

Considerações sobre crianças com necessidades 

especiais de ensino 

    Em suas considerações, as participantes 

expressaram seus pensamentos sobre o que 

caracterizaria a criança com necessidades 

educacionais especiais. Tais informações estão 

contidas na Tabela 4. 

    A concepção majoritária (50% das respostas 

obtidas para essa pergunta) foi a de que a criança 

com necessidades especiais de ensino (NEE) era 

aquela “com dificuldade de aprendizagem”. Uma 

participante (2,94% das respostas) disse que, para 

ela, a criança com “NEE” era a que tinha “distúrbio
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Tabela 3. Procedimentos que a escola poderia adotar (n = 50). 
 

Procedimentos Freqüência Porcentagem 

Oferecer um atendimento especial para a criança 14 28 

Comunicar o caso ao Conselho Tutelar 9 18 

Encaminhar a criança para psicoterapia 8 16 

Dar orientação aos pais 6 12 

Conversando com a criança 4 8 

Dar para a criança amor, atenção e carinho 3 6 

Comunicar as autoridades 1 2 

Fazer reuniões com pais 1 2 

Dar orientação às mães 1 2 

Encaminhar ao médico 1 2 

Comunicar a delegacia 1 2 

Contar com profissionais especializados na 
escola 

1 2 

Total 50 100 

 
 

Tabela 4. Concepções sobre crianças com necessidades especiais de ensino (n = 34). 
 

Concepções Freqüência Porcentagem 

Com dificuldade de aprendizagem 17 50,00 

Com alguma deficiência 4 11,76 

Com qualquer deficiência 3 8,82 

Com problema neurológico 2 5,88 

Com deficiência física 2 5,88 

Com deficiência mental 1 2,94 

Com comportamento inadequado 1 2,94 

Que exige muito do professor 1 2,94 

Com distúrbio de aprendizagem 1 2,94 

Que precisa de atenção 1 2,94 

Com dificuldade acentuada de aprendizagem 1 2,94 

Total 34 100,00 

 

de aprendizagem” e uma outra educadora (2,94% 

das respostas) falou em “dificuldade acentuada de 

aprendizagem”. Portanto, 55,88% das respostas 

apontaram para a questão dos problemas de 

aprendizagem. Com relação às opiniões das 

participantes sobre crianças com “NEE”, a segunda 

resposta mais comum foi “criança portadora de 

deficiência” (29,4%), sendo que nesta categoria 

estão incluídas as seguintes concepções: “com 

alguma deficiência” (11,76%); “com qualquer 
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deficiência”(8,82%); “deficiência física” (5,88%) e 

“deficiência mental” (2,94%). Outras opiniões: 

“problema neurológico”; “comportamento 

inadequado”; “que exige muito do professor” e 

“que precisa de atenção”, também foram 

mencionadas.   

 

Criança vitimizada encarada como aluno com 

“necessidade educacional especial” 

Foi solicitado às participantes que informassem 

se para elas a criança vítima de violência doméstica 

poderia ser considerada um aluno com necessidades 

educacionais especiais. As respostas foram: 

depende (39,3%), sim (35,7%) e não (25%).  

As educadoras ao responderem “depende”, 

fizeram os seguintes comentários: “dependia do tipo 

de violência”; “dependia da intensidade da 

violência”; “dependia da faixa etária e do 

desenvolvimento da criança” e “que cada caso era 

um caso”.  

 

Discussão 
 

Os dados obtidos com a pesquisa realizada 

revelaram as opiniões das educadoras sobre 

violência doméstica e desempenho escolar da 

criança vítima deste fenômeno.  

Com relação à violência doméstica, as 

informações das participantes indicaram que 

possuíam um conhecimento superficial, de acordo 

com a literatura (Azevedo & Guerra, 1989), mas 

coerente. Ao apresentarem suas opiniões, ou seja, o 

que entendiam sobre o referido fenômeno, as 

educadoras nomearam modalidades de violência 

que podem ocorrer dentro do lar e/ou deram 

exemplos de práticas abusivas. As respostas ainda 

revelaram preconceito por parte de algumas das 

participantes, bem como falta de conhecimento a 

respeito da violência doméstica. 

Dentre as respostas consideradas inadequadas 

por não estarem em consonância com a literatura 

científica sobre violência doméstica duas, além de 

incorretas, revelaram idéias preconcebidas das 

participantes, como: “falta de cultura” e “separação 

dos pais”. Quanto à primeira, cabe dizer que a 

violência intrafamiliar pode acontecer em qualquer 

lar, independentemente de cultura e do nível sócio-

econômico (Azevedo & Guerra, 1989; Saffioti, 

1997). Mas, não só, essa educadora ainda 

apresentou uma concepção de senso comum sobre 

cultura. Em relação à segunda resposta, “separação 

dos pais”, a literatura aponta que, em muitos casos, 

essa é a solução mais indicada, às vezes, até mesmo 

para pôr fim a violência dentro de casa (Fincham, 

1998). 

  Mesmo com um discurso vago e até superficial, 

ao comentarem as experiências com alunos vítimas 

de violência doméstica, as educadoras revelaram 

um dado positivo, pois sabiam identificar a criança 

vitimizada, tanto pelas marcas de ferimento no 

corpo, como por meio do comportamento (perda de 

interesse, apatia, etc.). Essas informações revelaram 

que as participantes estão atentas à questão da 

violência em casa. Observar o aluno e reconhecer 

nela marcas de ferimentos que podem sugerir 

violência intrafamiliar foi um dado significativo, 

pois está de acordo com as recomendações do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 

1990). 

Segundo as participantes, muitas crianças 

verbalizam seu drama familiar. Este dado sugere 



 

A concepção de educadores sobre violência doméstica e desempenho escolar ● Paulo Celso Pereira e Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams 148 

que a criança sente-se segura e protegida na escola, 

conseguindo quebrar o “pacto de silêncio” que a 

violência doméstica impõe às suas vítimas. 

Adicionalmente, tais resultados reforçam a 

importância da escola enquanto agente comunitário, 

não só denunciando os casos de violência 

intrafamiliar, como também desenvolvendo 

programas de prevenção com a população que 

atende (Hernandez-La Cruz, 1999). 

As educadoras demonstraram habilidade para 

identificar a criança vítima de violência doméstica e 

foram capazes de nomear fatores de risco aos quais 

muitos de seus alunos, além das crianças 

participantes do estudo, estavam expostos nos seus 

lares, apesar do conhecimento superficial que 

revelaram sobre a violência intrafamiliar. Com a 

capacitação dos professores e diretores de escola 

(Brino & Williams, 2003b; 2006) e com programas 

de prevenção (Hernandez-La Cruz, 1999), tais 

fatores de risco poderiam ser detectados e 

trabalhados precocemente, minimizando ou 

evitando seqüelas no desenvolvimento das crianças 

vitimizadas, bem como se evitaria que essas 

condições adversas caminhassem para a violência 

doméstica propriamente dita. 

A atuação da escola nos casos de violência 

doméstica, identificados ou não pelas participantes, 

revelou atitudes contraditórias, em especial, quanto 

aos procedimentos a serem adotados, pois em 

associação com a resposta “encaminhamento do 

caso para o Conselho Tutelar”, como recomenda o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 

1990), as educadoras mencionaram, na sua maioria, 

“oferecer atendimento especial para a criança”, no 

entanto, as mesmas não estão preparadas para 

realizar tal intervenção. 

Conduzir trabalho com as crianças (por 

exemplo, atendimento especial) e com a família 

(orientação), como indicado pelas participantes é 

preocupante, pois além de não terem, como ficou 

demonstrado, conhecimento suficiente sobre 

violência doméstica, a orientação para a família e, 

conseqüentemente, para o agressor, pode aumentar 

a possibilidade de revitimização da criança por 

conta do sentimento de retaliação do agressor 

(Brino & Williams, 2003b). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(Brasil, 1990) preconiza que os educadores devem 

comunicar às autoridades os casos de violência 

doméstica dos quais tenham conhecimento, ainda 

assim, o referido procedimento ficou em segundo 

lugar dentre as respostas apresentadas pelas 

participantes. A resposta mais freqüente envolveu 

dar para a criança, na escola, atendimento especial. 

Vale dizer que, oferecer atendimento especial 

para a criança, como informado pelas participantes, 

além das respostas: “dar orientação aos pais”; 

“conversar com a criança”; “dar para a criança 

amor, atenção e carinho”; “fazer reuniões com pais” 

e “dar orientação para as mães” são procedimentos 

inadequados, pois os educadores não estão 

capacitados para fazer intervenção com a criança, 

menos ainda com a família. Portanto, essas atuações 

não são indicadas pela literatura e, tampouco, pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 

1990). Tais respostas sugerem que as participantes 

conhecem pouco ou não aplicam a legislação (Brino 

& Williams, 2003a), sugerem ainda que não estão 

capacitadas para atender a criança vítima de 

violência doméstica.  

A intervenção (conversa, orientação) das 

participantes com os pais, com a mãe ou com a 
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família, é preocupante, pois as mesmas não 

possuem preparo para fazer essa abordagem. Tal 

procedimento, especialmente, quando a própria 

criança verbalizou sua condição de vítima, aumenta 

a possibilidade de ser novamente maltratada (Brino 

& Williams, 2003b). A escola pode e deve ser um 

espaço para desenvolver programas de prevenção 

do risco psicossocial, como os oriundos da 

violência doméstica, mas, para tanto, é essencial a 

capacitação dos educadores (Hernandez-La Cruz, 

1999). 

 Em relação ao desempenho escolar da criança 

vítima de violência doméstica, as participantes 

deram suas opiniões pautadas em sua práxis. Para a 

grande maioria delas o desempenho escolar da 

criança fica prejudicado. Além deste 

comprometimento, as educadoras mencionaram 

seqüelas que observavam no comportamento da 

criança vitimizada, principalmente, a agressividade 

e a indisciplina apresentadas na escola. 

Mesmo com essa opinião majoritária das 

professoras e das diretoras de escola sobre o 

desempenho escolar da criança vítima de violência 

doméstica, ao responderam se esta criança poderia 

ser considerada como aluno(a) com necessidades 

educacionais especiais (NEE), as participantes 

mostraram-se divididas entre três categorias de 

respostas, assim classificadas: “depende”, “sim” e 

“não” .  

Embora com opiniões pautadas unicamente na 

própria experiência profissional, as considerações 

feitas pelas participantes são pertinentes aos dados 

fornecidos pela literatura científica, em especial, a 

internacional, na qual há consenso em dizer que a 

criança vítima direta de violência doméstica 

apresenta declínio no desempenho escolar (Leiter & 

Johnsen, 1997; Veltman & Browne, 2001). 

Ao apresentarem as suas concepções sobre 

crianças com necessidades especiais de ensino, as 

educadoras mencionaram as dificuldades de 

aprendizagem e os distúrbios de aprendizagem, 

evidenciando que estes últimos se devem aos 

fatores orgânicos. Del Prette e Del Prette (2003) 

relaciona os fatores orgânicos aos distúrbios de 

aprendizagem e os fatores socioemocionais às 

dificuldades de aprendizagem. 

É sabido que conceituar e diferenciar, do ponto 

de vista teórico, os problemas de aprendizagem em 

distúrbios ou em dificuldades é polêmico, pois 

ainda não há consenso entre os autores quanto à sua 

origem (Almeida e cols., 1995). Segundo tais 

autoras, as dificuldades de aprendizagem não 

podem ser entendidas como sinônimo de distúrbios 

de aprendizagem, pois aquelas não têm origem 

apenas nas características pessoais do aluno, mas 

também nas suas múltiplas relações e interações 

com: a família, a escola, os professores, etc. Já 

estes, por sua vez, se devem, tal como defendido 

por Del Prette e Del Prette (2003) ás causas 

orgânicas (ao biológico). Em contrapartida, Moysés 

e Collares (1992) entendem que o termo 

dificuldades de aprendizagem se refere ao mesmo 

conceito de distúrbios de aprendizagem.  

Cabe acrescentar que, seja empregando o termo 

dificuldades de aprendizagem ou utilizando-se a 

expressão distúrbios de aprendizagem, os 

educadores devem analisar o fracasso ou o sucesso 

escolar do aluno, considerando além das 

características pessoais deste, os seguintes fatores: 

família, escola e meio social, bem como suas 

interações.    
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No caso da criança vítima de violência 

doméstica, o baixo rendimento escolar pode ser 

caracterizado como a presença de dificuldades de 

aprendizagem. Assim, seu desempenho acadêmico 

deve ser analisado levando-se em consideração não 

apenas as dificuldades individuais, mas também a 

interação entre suas características pessoais e os 

fatores relacionados ao núcleo familiar, à escola e 

ao meio social (Marturano, 1999). 

Por fim, o estudo revelou que as educadoras 

carecem de esclarecimentos sobre o tema violência 

doméstica, bem como a respeito do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Brasil, 1990). Também, 

precisam conhecer a terminologia “necessidades 

educacionais especiais”, pois demonstraram pouca 

ou nenhuma familiaridade com tal expressão.  

Todas as educadoras convidadas a participar 

deste estudo, aceitaram o convite, no entanto, a 

maioria revelou muita preocupação em discursar 

sobre o tema, tanto que algumas não permitiram 

que a entrevista fosse gravada. É oportuno informar 

que parte da coleta de dados ocorreu em período de 

eleição, inclusive, para prefeito, assim, as 

participantes, em especial, aquelas que trabalhavam 

na rede municipal de ensino, verbalizaram sua 

preocupação em falar, justificando tal temor por 

conta da campanha política dos candidatos à 

prefeitura. Além de o temor político ser 

preocupante em uma sociedade democrática, ele 

também revela o quanto o assunto violência 

doméstica ainda é considerado um tabu por muitos.  

Uma limitação desta pesquisa se refere ao 

número reduzido de participantes, principalmente 

de diretores de escola. Assim, seria interessante, no 

futuro, reaplicar o estudo com um número mais 

abrangente de participantes. É fundamental a 

produção de mais estudos que mostrem os reflexos 

da violência doméstica no rendimento escolar da 

criança vitimizada (Assis, 2002), não só em razão 

da complexidade de tal fenômeno, mas para se 

compreender a concepção dos educadores sobre o 

tema em pauta e assim pensar a escola não apenas 

como local de aprendizagem, mas também de 

socialização (Lisboa & Koller, 2004), reconhecendo 

seu papel de agente comunitário, detectando fatores 

de risco na população que atende e desenvolvendo 

programas de prevenção (Hernandez-La Cruz, 

1999). 
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Narrativas de professoras sobre TDAH 

 
Lílian Marx Flor Landskron 

Tania Mara Sperb 
 
 
Resumo 
 
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), considerado o transtorno de desenvolvimento infantil mais diagnosticado na atualidade, 

apresenta-se como tema freqüente e controverso na sociedade e grande desafio nas escolas. Os professores enfrentam situações que fogem às suas 

expectativas e buscam organizar o entendimento a partir de discursos discrepantes. Os valores e significados que subjazem as concepções sobre o TDHA 

se refletem no modo como as pessoas manejam a situação. Este estudo investigou a percepção de professores sobre o TDAH e salientou a complexidade 

do fenômeno ao abordar a diversidade de influências que o envolve. Utilizando o método da entrevista narrativa, foram analisadas histórias de nove 

professoras sobre uma experiência com um aluno diagnosticado. Os resultados indicam que a percepção das professoras sobre o transtorno é 

individualizante, patologizante, e o conhecimento, inconsistente. Os dados sugerem que este tema deve ser debatido em maior profundidade pela 

sociedade. 

Palavras-chave: Entrevista narrativa, professores, percepções, TDAH. 

 

 
Teacher’s narratives about ADHD: a collective case study 

 
Abstract 
 
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), considered as the most commonly diagnosed behavioral disorder of childhood nowadays, is a frequent 

and controversial theme in society in general and also a great challenge for schools. Teachers have to deal with unexpected circumstances they are not 

prepared for and to manipulate discrepant discourses to organize their understanding of the situation. Furthermore, values and meanings underlying 

conceptions about ADHD influence the manner people deal with the situation. The present study investigated teachers’ perception about ADHD and 

highlighted the complexity of the phenomenon when approaching the diversity of influences that involves it. Nine teachers’ stories about their experiences 

with students diagnosed with ADHD were analyzed using the method of narrative interview. Results indicate that teachers’ perception about the disorder 

is individualized, seen as pathologic, and their knowledge about the disorder is inconsistent. The data suggest that this theme should be deeper discussed 

by the society.   

Keywords: Interviews, teachers, perception, ADHD (Attention Dificit Disorder with Hyperactivity). 

 

 
Narraciones de profesoras sobre el TDAH: un estudio de caso colectivo 

 
Resumen 
 
El trastorno de Déficit de atención e hiperactividad (TDAH), actualmente considerado el trastorno de desarrollo infantil más diagnosticado, se presenta 

como un tema frecuente y controvertido en la sociedad, y un gran desafío en las escuelas. Los profesores enfrentan situaciones que no esperan y buscan 

entender sobre el asunto a partir de los discursos discrepantes que existen. Los valores y significados que sustentan las concepciones sobre el TDAH se 

reflejan en la forma en como las personas conducen la situación. Este estudio investigó la percepción de profesores sobre el TDAH y destacó la 

complejidad del fenómeno al abordar la diversidad de influencias que lo envuelven. Utilizando el método de la entrevista narrativa, fueron analizadas las 

historias de nueve profesoras sobre una experiencia con un alumno diagnosticado. Los resultados indican que la percepción de las profesoras sobre el 

trastorno es de carácter individual e patológico, así como el conocimiento es inconsciente. Los datos sugieren que este tema debe ser debatido con una 

mayor profundidad por la sociedad. 

Palabras clave: Entrevista narrativa, profesores, percepciones, TDAH. 
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O Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) vem, nas últimas décadas, 

tomando proporções cada vez maiores. Ele tem sido 

considerado o transtorno neurocomportamental 

mais comum da infância e a condição de doença 

crônica de maior prevalência na idade escolar 

(American Academy of Pediatrics, 2000). Gerou 

textos científicos, livros, artigos de jornal e 

apresentações regulares em convenções anuais e 

diversas associações de apoio aos pais no mundo 

todo. Segundo Davison (2001), nos Estados Unidos 

o diagnóstico tornou-se fenômeno nacional. A 

autora revela ter encontrado salas de aula com mais 

de 40% de alunos usando psicoestimulantes para o 

TDAH e ressalta dados da Drug Enforcement 

Administration – DEA que indicam aumento na 

produção e no uso de metilfenidato 

(psicoestimulante considerado como primeira 

escolha no tratamento de TDAH), de 1990 até 2001, 

na ordem de 600%. 

Diante deste quadro, vozes têm se levantado 

contra a idéia de se congregar em um transtorno 

único, diversos transtornos de atenção e 

motricidade com diferentes causas e implicações 

(Cruz, 2005; Fernàndez, 2005; Janin, 2000). 

Questiona-se a forma simplista e reducionista com 

que são pensadas as problemáticas psicopatológicas 

e o seu tratamento. Argumenta-se que o TDAH é 

apenas um rótulo que fornece conforto ante uma 

situação de pânico moral dos cuidadores das 

crianças, atropelados pelo crescimento da 

indisciplina e da indústria farmacêutica (Box, 

1975/1981). A forma com que são realizados os 

diagnósticos, baseados em interpretações subjetivas 

de pais e professores sobre os comportamentos das 

crianças também é questionada (Davidson, 2001), 

assim como também se levanta a preocupação com 

os possíveis efeitos colaterais e as conseqüências 

orgânicas e psicológicas da dependência de 

medicação em idade precoce. Finalmente, 

denuncia-se a existência de interesses econômicos e 

políticos por trás dos diagnósticos (Moysés & 

Collares, 1992). 

Em meio a essa polêmica, pais, crianças e 

professores convivem com a questão de forma 

concreta no seu dia-a-dia. O comportamento 

inquieto e/ou desatento das crianças produz 

desconforto nos mais variados contextos, mas é, nas 

escolas onde se requer doses consideráveis de 

concentração e atenção, que o transtorno aparece de 

forma mais intensa (Barkley & Pfiffner, 2002). 

Utilizando a metodologia qualitativa de estudo 

de caso coletivo (Stake, 1994), este estudo buscou 

investigar como os professores percebem o TDAH 

e como vivenciam o trabalho com crianças que 

apresentam características típicas do transtorno. 

Para responder a essas questões, nove professoras 

das séries iniciais foram solicitadas a narrar uma 

experiência com um aluno diagnosticado como 

TDAH. O estudo utilizou como instrumento, a 

entrevista narrativa, proposta por Schuetze nos anos 

70 e desenvolvida por Bauer (1996) e Bauer e 

Jovchelovitch (1999). As narrativas produzidas 

pelas professoras entrevistadas foram analisadas de 

modo a identificar os temas que emergiam de suas 

histórias e verificar como esses temas se 

articulavam na construção de uma narrativa pessoal 

sobre o TDAH. 

A escolha da entrevista narrativa como 

instrumento metodológico fundamentou-se em dois 

princípios: a premissa de que as pesquisas deveriam 

abrir espaço para ouvir a voz do professor 
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(Goodson, 1995) e a propriedade da teoria das 

narrativas de abrir novo horizonte para as 

investigações interpretativas ao revelar as 

intersecções entre aspectos sociais, culturais, 

pessoais e políticos (Riessman, 1993). Com sua 

estrutura maleável, a narrativa permite ao 

pesquisador investigar “a qualidade de abertura 

presente na mente discursiva e o descobrimento das 

formas multifacetadas de discursos culturais em que 

elas se realizam” (Brockmeier & Harré, 2003, p. 

534). Essa perspectiva vem sendo explorada de uma 

forma mais expressiva pela pesquisa científica nas 

últimas décadas, quando foram elaborados 

diferentes modelos de análise de entrevistas para 

pesquisas qualitativas.  

 

Interpretações biológica e sociológica do 

fenômeno 

As dificuldades acadêmicas e comportamentais 

são motivo de estudo há muitos anos, afirmam 

Moysés e Collares (1992), mas, a partir do final do 

século XIX, pesquisadores concentraram a busca 

das causas das dificuldades no funcionamento 

orgânico dos indivíduos, biologizando as questões 

educacionais. De acordo com Searigth e McLaren 

(1998), em 1937 Bradley descreveu uma síndrome 

de hiperatividade, a qual incluía desatenção, 

memória fraca e falta de inibição e teria como 

causa, uma leve lesão no Sistema Nervoso Central. 

Exames neurológicos indicaram que o quadro não 

era produto de lesão, mas de uma disfunção em 

determinada região cerebral. Assim, estruturou-se o 

conceito disfunção cerebral mínima (DCM), cujas 

manifestações teriam repercussão no 

comportamento e/ou na cognição do portador, 

porém não afetariam a inteligência e não indicariam 

alterações significativas nos exames físicos, 

neurológicos e laboratoriais (Moysés & Collares, 

1992). 

Em 1980, segundo Searight e McLaren (1998), o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, o 

então DSM III, descreveu uma síndrome 

denominada Attention Deficit Disorders que incluía 

a hiperatividade como uma de suas características. 

Em 1987, a revisão do DSM III utilizou o termo 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

para denominar o transtorno, o qual foi subdividido 

em 1994 pelo então DSM IV em três subtipos: o 

TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, 

o TDAH com predomínio de sintomas de 

hiperatividade/impulsividade e o TDAH 

combinado.  Os sintomas deste transtorno abrangem 

três categorias: desatenção (dificuldade para 

sustentar a atenção por períodos prolongados, 

seguir instruções, completar as lições e organizar 

tarefas; tendência a perder objetos, esquecer 

compromissos e distrair-se com estímulos 

externos); hiperatividade (agitação motora, 

inquietude e tendência a falar excessivamente); e 

impulsividade (dificuldade de aguardar sua vez e 

tendência de interromper os outros ou intrometer-se 

em assuntos alheios). Para inabilidades acadêmicas 

específicas como leitura, expressão escrita ou 

matemática, o DSM IV reservou o termo 

Transtornos de Aprendizagem. 

Barkley (2000/2002) localiza as causas do 

TDAH no desenvolvimento anormal do cérebro, 

produzido por fatores genéticos, ambientais (como 

exposição do feto ao álcool e tabaco) e sociais, 

sendo que os primeiros prevaleceriam sobre os 

demais. Fatores sociais, segundo o autor, podem 
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prognosticar a gravidade do quadro ou a presença 

de comportamentos mais agressivos ou 

desafiadores. 

Biederman (2005) considera o TDAH um 

enorme peso para a sociedade em termos de custos 

financeiros, estresse familiar e problemas de 

desempenho. Segundo o autor, os sintomas 

prejudicam o funcionamento acadêmico, social e 

ocupacional do indivíduo acometido e estão 

associados a um aumento de risco para o fumo e o 

abuso de substâncias. Especialistas advertem que 

pessoas com TDAH apresentam dificuldade para 

aderir às leis e regras sociais e estão mais sujeitas a 

acidentes e situações indesejáveis, como gravidez 

precoce, doenças sexualmente transmissíveis, 

multas de trânsito, conflitos matrimoniais e 

depressão (International Consensus Statement on 

ADHD, 2002). 

A visão médica, portanto, define o problema em 

termos biológicos e está voltada para o tratamento 

dirigido a um indivíduo que apresenta uma 

deficiência. O procedimento recomendado consiste 

em avaliação por pediatra para descartar causas 

médicas, diagnóstico baseado nos critérios do 

DSM-IV e tratamento combinando medicamentos e 

programas educacionais ou psicoterápicos para 

ajudar o portador a desenvolver estratégias 

compensatórias (Barkley, 2000/2002). 

Vários especialistas da área da saúde que 

trabalham com problemas comportamentais e da 

aprendizagem, porém, preocupam-se com a ênfase 

excessiva dada aos aspectos biológicos e advertem 

que o pensamento que aceita como válidos os 

argumentos individualizantes e patologizantes 

desconsidera aspectos contextuais e intra-psíquicos 

(Cruz, 2005; Fernández, 2005; Janin, 2000). 

Baseada em estudos realizados na Investigación 

S.P.P.A. (Situación Persona Prestando Atención), 

Fernández (2005) explica que o atender foi 

tradicionalmente avaliado na escola com base na 

capacidade do aluno de reproduzir o objeto de 

conhecimento. Esse modo de entender o atender 

está associado a uma representação de atenção 

focalizada e obediente. Na concepção de De-Nardin 

e Sordi (2007), é esta atenção, entendida como uma 

função cerebral mensurável e valorizada por manter 

a seletividade e a constância, que está subjacente à 

concepção do TDAH. As autoras pontuam que 

pesquisas de autores como Crary (2000), Corea 

(2005), Kastrup (2004) e Lewcowicz (2005) 

indicam que as formas de atentar e de se concentrar 

das pessoas não são determinadas pela biologia, 

mas mediadas por vivências contextualizadas 

histórica e culturalmente. Até mesmo o próprio 

interesse pelo assunto tem um caráter histórico. 

Segundo Crary (2000), foi somente após a 

revolução industrial, quando se tornou um aspecto 

crucial para as novas formas de produção, que a 

atenção passou a ser investigada experimentalmente 

como um tópico privilegiado. 

Para Kastrup (2004), a sociedade contemporânea 

conserva uma concepção reducionista da cognição, 

tratando-a como mera capacidade de solução de 

problemas, e investe maciçamente na atenção 

focalizada devido à sua participação no controle do 

comportamento e na realização de tarefas. Segundo 

a autora, a falha na captação e busca de informações 

são consideradas evidências de problemas de 

desatenção e os sujeitos são situados em um quadro 

individual e patológico. Kastrup, salientam De-

Nardin e Sordi (2007), propõe uma ampliação do 

conceito de cognição, introduzindo uma natureza 
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inventiva que possibilita ao sujeito inventar a si e ao 

mundo. Esse tipo de cognição estaria relacionado a 

dois modos distintos e complementares de atenção, 

o recognitivo e o inventivo. O modo recognitivo 

estaria relacionado ao reconhecimento dos objetos e 

à sua atuação no desempenho das tarefas diárias, 

enquanto o inventivo seria caracterizado pela 

capacidade do sujeito encontrar-se com o 

inesperado e problematizar. A modalidade inventiva 

implicaria necessariamente em uma concentração, 

entendida como uma possibilidade de ir além da 

capacidade de executar tarefas: haveria uma 

inibição do foco, embora o sujeito continuasse 

conectado à experiência, e se abriria a possibilidade 

de deixar-se afetar pelo objeto. A forma inventiva 

de aprender supõe uma capacidade de transmitir 

continuamente entre atenção e desatenção. 

Lewcowicz (2005) e Corea (2005) apresentam 

uma linha de raciocínio diferenciada sobre a 

desconcentração dos alunos atuais denunciada pelos 

professores. Partindo de análises históricas, 

Lewcowicz (2005) entende que não existe uma 

natureza humana dada; as subjetividades são 

produzidas mediante distintas práticas. As queixas 

dos professores sobre as dificuldades de os alunos 

aprenderem a ler, a escrever e a se comportarem de 

forma disciplinada e participativa em classe seria, 

na realidade, fruto de um desajuste subjetivo, um 

descompasso entre a forma de pensar e de se 

relacionar com a informação entre o aluno suposto 

pelo docente e o aluno real. O professor supõe 

relacionar-se com um aluno cuja subjetividade teria 

sido construída em torno da lei e das demandas 

capitalistas por produção, própria de uma época em 

que ainda vigorava e imperava a megainstituição 

Estado-Nação, mas depara-se com um aluno 

constituído em uma lógica mercantil, 

completamente diferente da institucional: a lógica 

da era da informática, da velocidade e da fluidez. O 

pensamento da criança da era da telemática, explica 

Corea (2005), baseando-se em suas investigações 

realizadas no Estúdio LWZ (organização que 

concentra atividades diversas, como cursos, 

oficinas, assessorias, investigações, publicações e 

intervenções), tem base perceptiva, diferente do 

pensamento da era institucional. É não elaborativo 

ou associativo, e não requer a consciência, a 

interpretação e a representação. Os dispositivos de 

informação requerem do usuário eficaz uma 

velocidade considerável e uma hiperconexão a 

diversas interfaces desarticuladas entre si. O 

pensamento, na verdade, retarda a reação. O 

indivíduo não consegue explicar a outra pessoa um 

dado procedimento, porque a sua relação com a 

informação é puramente mecânica. Nas operações 

próprias do entorno informacional cai a 

possibilidade de transferir, destituindo-se a 

subjetividade pedagógica. O discurso pedagógico 

requer interioridade e concentração. As diversas e 

velozes informações recebidas pelo indivíduo não 

chegam a ser interiorizadas e estão desprovidas de 

um sentido instituído ou o sentido está instituído de 

forma lábil. Segundo Corea (2005), a excessiva 

solicitação do meio, hipersaturada de estímulos em 

todos os níveis, leva a criança a responder 

defensivamente com a desconexão e a dispersão. A 

hiperatividade seria, pois, um efeito da relação 

contemporânea com os entornos informacionais. E 

essa característica não seria exclusiva à criança com 

TDAH, mas atingiria a maioria das crianças atuais. 

A questão do TDAH, segundo a autora, não deveria 

ser colocada em termos de uma conduta sintomática 
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a ser tratada, mas de um modo em que se configura 

a subjetividade contemporânea. 

Em meio aos discursos médico (Barkley, 

2000/2002) e psicossocial (Corea, 2005; Kastrup, 

2004), os professores buscam organizar o 

entendimento e construir um significado pessoal 

para as suas experiências (Lawrence & Valsiner, 

2003). Baseados nos pressupostos vygotskyanos de 

que o pensamento é mediado por produtos culturais 

(como a linguagem e outros sistemas simbólicos) e 

que o mundo psicológico do indivíduo é construído 

de forma ativa e subjetiva na sua relação e 

confronto com o mundo psicológico dos outros e 

com o meio ambiente, Lawrence, Dodds e Valsiner, 

(2004) propõem que toda vez que o indivíduo se 

depara com uma situação nova, aciona-se o sistema 

próprio de busca de sentido, cuja finalidade é 

auxiliá-lo a compreender seu papel no contexto a 

partir de suas experiências de vida e expectativas. 

Um dos instrumentos utilizados pelo indivíduo 

para organizar a experiência e construir sentido para 

os eventos e as ações em sua vida é a elaboração de 

narrativas pessoais (Riessman, 1993). Segundo 

Brockmeier e Harré (2003), as narrativas se 

configuram em um conjunto de instruções e normas 

para realizar diversas práticas comunicativas, como 

ordenar, dar sentido às experiências, promover 

conhecimento, apresentar desculpas e justificativas. 

Elas operam como um instrumento da mente, 

afirma Bruner (1991).  Não somente representam, 

mas efetivamente constroem e constituem a 

realidade do sujeito. Ao narrar a sua experiência 

para colegas, amigos ou supervisores, os 

professores procuram organizar o conhecimento e 

se posicionar na prática profissional. 

O objetivo do presente estudo foi investigar 

como os professores brasileiros, residentes em 

cidades distantes das grandes metrópoles, percebem 

e vivenciam a situação de ter um aluno com TDAH 

em suas salas de aula e como organizam os 

discursos médico e psicossocial e os elementos da 

sua realidade para construir uma narrativa pessoal 

sobre a experiência. 

 

Método 
 

Participantes  

Participaram da pesquisa nove professoras das 

séries iniciais do ensino fundamental. As escolas 

estão localizadas em uma região do interior do Rio 

Grande do Sul, de origem germânica, que possui 

aproximadamente 100.000 habitantes. Dentre as 

participantes, quatro lecionavam em escolas 

particulares e cinco pertenciam à rede estadual de 

ensino. As participantes tinham, em média, 39,3 

anos de idade e 19,2 anos de experiência com 

alunos do ensino fundamental nas séries iniciais. 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

praticar a unidocência (serem responsáveis por 

todas as áreas do conhecimento, permanecendo o 

turno inteiro com a turma de alunos); ter lecionado 

a alguma criança diagnosticada como portadora de 

TDAH.  

 

Material e Instrumentos 

Foram utilizados a ficha de dados 

sociodemográficos (nome, idade, nacionalidade, 

estado civil, formação, ocupação atual, número de 

ano lecionando, orientações recebidas sobre o 

TDAH), o gravador digital e a entrevista narrativa. 
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A entrevista era constituída por uma questão única, 

aberta, lançada após um período de conversa 

informal para estimular um clima de confiança e 

descontração: “Gostaria que você contasse uma 

experiência sua com um aluno que possuía 

diagnóstico de TDAH”. O instrumento e os 

procedimentos foram analisados previamente por 

meio de estudo piloto. A entrevista tinha como 

objetivo propiciar a fala livre, espontânea e sem 

direcionamentos. À pesquisadora era facultado, ao 

término da narração espontânea, incentivar a 

continuação da fala com questões do tipo: “E aí, o 

que aconteceu?”. Após o término da narrativa, o 

gravador era desligado e aspectos relevantes 

podiam ser esclarecidos. 

 

Procedimento  

O contato com as participantes foi realizado por 

meio dos Serviços de Orientação e Supervisão 

(SOE) das instituições, aos quais foi solicitado um 

levantamento de casos de alunos diagnosticados de 

TDAH. Os professores destas crianças foram 

identificados, sorteados e convidados a participar da 

pesquisa. Todas as entrevistas foram realizadas nas 

escolas. Cada participante foi solicitada a preencher 

a ficha com os dados sociodemográficos e, após, 

convidada a participar de uma entrevista narrativa, 

gravada em videocassete. As entrevistas foram 

transcritas integralmente e analisadas segundo a 

proposta de Bauer (1996) e Bauer e Jovchelovitch 

(1999). Foram registradas as observações da 

pesquisadora durante a entrevista com as 

participantes (as expectativas das participantes ao 

conceder a entrevista, por meio das ênfases e 

justificativas apresentadas na narrativa e o tipo de 

indagações e observações realizadas informalmente 

após a gravação) e no contato com o SOE (forma de 

encaminhamentos, resposta dos pais ao 

encaminhamento, número de casos diagnosticados, 

número de alunos da escola, extensão da educação 

oferecida na instituição). 

Para a análise de cada narrativa, foram 

separados em quadros o material indexical 

(referências concretas de quem fez o quê, quando, 

onde e porque) e as descrições generalizadas 

(material mais descritivo e argumentativo que 

expressava sentimentos, valores, opiniões, juízos, 

sabedoria popular, tradições, cultura, etc.). Foram 

realizadas descrição do contexto escolar, elaboração 

de uma síntese para cada narrativa, identificação 

das expectativas da narradora ao conceder a 

entrevista e explicitação das questões emergentes 

(personagens apresentados, eventos e suas 

implicações, problemas encontrados, soluções 

apontadas e resistências percebidas). Finalmente, 

foi elaborada uma trajetória coletiva de todos os 

casos para salientar as situações comuns e as 

idiossincrasias. 

 

Resultados e Discussão 
 

Os temas identificados nas narrativas das 

professoras foram organizados em três tópicos 

principais: descrição das dificuldades enfrentadas 

pelas professoras com relação ao comportamento 

hiper/hipoativo e/ou desatento e ao desempenho 

insuficiente dos alunos com TDAH, explicação das 

participantes para o comportamento destas crianças 

(emergente nas narrativas e relacionada no quadro 

declarações generalizadas da análise dos dados) e 

apresentação das estratégias de intervenção. 
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Dificuldades enfrentadas pelas professoras com 

relação ao comportamento hiper/hipoativo e/ou 

desatento e ao desempenho insuficiente dos 

alunos com TDAH 

Todos os casos narrados neste estudo 

envolveram meninos, sendo que sete dos nove 

alunos descritos apresentavam sintomas de 

hiperatividade. Esses resultados corroboram a 

literatura. Os estudos e a experiência clínica 

indicam que as meninas apresentam mais sintomas 

relativos ao TDAH com predomínio de desatenção 

e menos sintomas de conduta em comorbidade 

(Rohde & Halpern, 2004). De acordo com Denckla 

(2005), os meninos se encontram mais sob o foco 

da sociedade e são mais encaminhados a tratamento 

médico. 

As participantes demonstraram grande 

preocupação com os comportamentos agitados e 

com a dificuldade dos alunos para se concentrarem 

em tarefas rotineiras, o que sugere que a 

conformidade comportamental e o desempenho das 

crianças são questões muito valorizadas. Aparece 

uma pressão social sobre a produção (Fontoura, 

1995) com muita nitidez nas palavras da professora 

F.: “Gente, não se entendia [o caderno de F1]. Não 

fazia, não tinha nada, não tinha seqüência... Quem 

olhasse aquilo ía pensar: ‘Meu Deus! Que será que 

fazem naquela... naquela turma, naquela série, com 

aquela professora?’” A maioria das descrições 

apontava para posturas de desleixo, desorganização 

e produção insuficiente, apesar de seis participantes 

explicitarem o potencial positivo dessas crianças 

para aprender. A noção de aprendizagem aparece 

muito vinculada à realização de tarefas. A criança 

que não produz é uma criança que não corresponde 

às expectativas e requer solução urgente. As 

narrativas das professoras referentes a seis casos, 

nos quais o medicamento foi adequadamente 

administrado, indicam que a medicação provocava 

mudanças no comportamento das crianças, 

deixando-as menos agitadas e mais concentradas. 

Tal mudança parece ter reduzido a ansiedade das 

professoras, como pode ser verificado na fala da 

professora D.: “Depois que ele começou a tomar 

Ritalina, ele... ele deu uma boa evoluída, ele 

consegue ficar quietinho, fazendo as tarefas dele, se 

concentra mais.”  

A característica emocional mais ressaltada das 

crianças foi vulnerabilidade à pressão por 

produtividade. Seis professoras narraram situações 

nas quais a criança reagia intempestivamente 

quando era forçada a produzir. As participantes 

mostravam-se preocupadas e inseguras quanto à sua 

atuação, como pôde ser observado pelo tom de 

surpresa e autocrítica transparente na fala da 

professora C.: “E, a partir dali, ele começou a t... a 

reagir, porque ele... ele se sentiu... eu... ao meu ver, 

ele se sentiu pressionado. Por mim. (...) E pelos 

pais, também, muita cobrança. (...) ele começou a 

mostrar (...) aquela... coisa que ele estava sendo 

pressionado pra fora.” A presença de justificativas 

recorrentes nas narrativas sobre posicionamentos 

nas situações críticas sugere a presença de um 

conflito interno nas participantes entre assegurar o 

desempenho ou priorizar o desenvolvimento das 

capacidades individuais (Holly, 1995). 

As narrativas das professoras demonstram que o 

lidar com um aluno que apresenta características de 

TDAH e sua família mobiliza sentimentos intensos, 

como irritação, impaciência, receio e cansaço. 

Sentimentos de perplexidade e perturbação indicam 

estranhamento e desconforto ante um 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ● Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008 ● 153-167 161

comportamento não esperado, diferente do aluno 

ideal para o qual elas foram preparadas (Suplino, 

s.d.). A professora B. expressa: “...a classe dele, a 

cadeira dele nunca ficava no lugar (...) aquele 

caderno dele, às vezes, estava virado pra ele, às 

vezes estava pro lado (...) a mochila nunca estava 

do lado da cadeira dele, ela estava pelo meio do 

corredor...” A dificuldade de controlar o 

comportamento contrasta com a postura idealizada, 

que se coaduna ao sistema de ensino tradicional. O 

aluno que não corresponde às expectativas da 

escola tende a ser trabalhado para se ajustar, 

adaptar.  

 

Explicação para o comportamento diferenciado 

das crianças com TDAH  

Os dados indicam que o conhecimento das 

participantes sobre o TDAH estava praticamente 

restrito aos sintomas característicos do transtorno. 

Apesar de se referirem às dificuldades dos alunos 

como manifestações de um transtorno orgânico, 

somente uma professora descreveu o processo 

neuronal e as estratégias educativas recomendadas 

por especialistas. Uma das participantes aventou a 

possibilidade de haver influência da alimentação 

sobre o comportamento hiperativo. As demais 

referências a causas orgânicas restringiram-se a 

justificativas sobre a necessidade de medicação 

baseadas em recomendação médica e no efeito 

positivo verificado. Além disso, apesar de as 

referências serem orgânicas, as explicações para o 

comportamento desajustado eram, em geral, 

psicológicas, com alusões a conflitos familiares e 

dificuldade dos pais na imposição de limites. A 

ambivalência sobre a natureza do transtorno sugeriu 

que a concepção sobre o TDAH ainda estava em 

processo de construção. Imersas em um campo vivo 

de sugestões de significados, sentimentos e ações, 

as professoras pareciam procurar equacionar as 

idéias dominantes e contraditórias para construir 

uma versão pessoal sobre a experiência (Lawrence 

& Valsiner, 2003), emprestando, misturando e 

remodelando diversos discursos culturais (Danforth 

& Navarro, 2001). 

É curioso notar que uma das professoras 

manifestou discordar do diagnóstico médico: “...eu 

não achava que fosse uma... hiperatividade. Prá 

mim foi uma grande surpresa quando veio o 

diagnóstico, né, de hiperatividade. (...) e o que 

acontecia com ele dentro da sala de aula, a parte, 

tudo era só agressividade”.  Ao posicionar-se de 

forma crítica ante o diagnóstico, a professora 

demonstrou reconhecer o próprio conhecimento e 

intuição e superar o receio de questionar o saber 

médico. Esse posicionamento não é confortável na 

sociedade contemporânea, tendo-se em vista que 

procedimentos institucionais com o peso da 

cientificidade adquirem status que lhes confere 

credibilidade privilegiada (Schrag & Divoky, 

1975/1981). O diagnóstico do médico é tomado, 

normalmente, como inquestionável e suas 

orientações são recebidas como ordem, como pode 

ser verificado nas palavras da professora G.: “Ele 

necessita tomar o remédio. (...) que o doutor 

mandou... ela dá, né?”, porém, Cruz (2005) ressalta 

que o poder médico não é monolítico, homogêneo e 

nem ahistórico. Existem fissuras por onde escapam 

situações que não são respondidas pela medicina, há 

opiniões divergentes dentro da própria instituição 

médica e o saber médico possui um caráter 

dinâmico, aberto ao contexto social e ao devenir 

histórico. De fato, as divergências entre os médicos 
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fazem parte da realidade destes profissionais. Em 

um encontro internacional em Amsterdã, na 

Holanda, em 2003, Mattos declarou-se preocupado 

com o elevado número de crianças que chega aos 

serviços de saúde especializados utilizando 

medicação errada (Associação Brasileira do Déficit 

de Atenção, s.d.). 

Algumas professoras acrescentaram 

comportamentos que não pertencem ao quadro do 

TDAH, demonstrando confusão e/ou falta de 

conhecimento sobre o transtorno, como pode ser 

verificado na descrição da professora F.: “... aí ele 

queria se justificar, ele começa a gritar, gritar, 

gritar, gritar, gritar! (...) ele começa a gritar e a 

falar alto, também coisas do outro colega e coisas 

que ele também faz, né?” Segundo o Consenso 

Brasileiro de Especialistas sobre Diagnóstico do 

TDAH em Adultos (s.d.), comportamentos de 

irritabilidade e temperamento explosivo são 

considerados sintomas independentes do quadro e 

aparecem somente em casos mais graves e/ou 

outros transtornos TDAH-símile ou comórbidos. 

Davison (2001) adverte que as incongruências na 

descrição da natureza do transtorno podem ajudar a 

explicar a tendência da sociedade a identificar 

precipitadamente comportamentos disruptivos 

como sintomas de TDAH. 

 

Apresentação das estratégias de intervenção 

Todas as professoras manifestaram a 

importância do trabalho conjunto com as famílias, 

tendo algumas incluído os profissionais que 

atendiam as crianças. A professora H. não mediu 

esforços para entrar em contato com a mãe de H1: 

“Eu disse: ‘Ó, eu estou me colocando à disposição 

dessa mãe’. Porque eu sabia que ela morava em X, 

que ela só podia... por telefone ou no fim-de-

semana, quando ela viesse. Eu disse: ‘Olha, ela 

pode vir na minha casa fim-de-semana...’” Em 

geral, as professoras descreveram famílias 

esforçadas, presentes e comprometidas com o 

desenvolvimento pleno de seus filhos. Algumas 

professoras, porém, queixaram-se de que as famílias 

se mostravam resistentes para revelar informações 

sobre a saúde e intimidade do lar e para aceitar a 

sugestão da escola de aderir ao tratamento 

medicamentoso, descrevendo verdadeiras batalhas 

travadas nesse sentido. Este fato era relatado como 

evidência de falta de espírito de cooperação ou de 

consciência sobre a necessidade da medicação. 

Apesar disso, algumas participantes demonstraram 

empatia em relação às dificuldades da família, 

parecendo compartilhar do receio de medicar 

crianças em fase de desenvolvimento. A professora 

B., por exemplo, apesar de disponibilizar-se a 

administrar o remédio quando solicitada, demonstra 

grande preocupação: “E o que pode acontecer com 

uma criança que toma Ritalina? Se uma mãe lê 

aquela bula, a mãe não dá pra uma criança! Né? É 

bem sério...” 

É importante ressaltar que as professoras que 

não ficaram paralisadas à espera da medicação 

acabaram desenvolvendo intervenções importantes 

com a criança e com os demais alunos. Experientes, 

contando a maioria com mais de 18 anos de 

vivência em sala de aula, as professoras usavam a 

intuição e o conhecimento adquirido para acolher e 

fortalecer a auto-estima do aluno, conquistando seu 

afeto e confiança, evitando punições excessivas, 

buscando atividades gratificantes e oferecendo 

atenção personalizada.  Elaboravam, ainda, medidas 

educativas, como conscientizar a criança sobre as 
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conseqüências dos seus atos, orientar quanto à 

(in)adequação de algumas atividades, cobrar 

combinações com firmeza e treinar habilidades 

compensatórias. Mesmo sem contar com a 

medicação administrada conforme a indicação 

médica, a professora E ressalta que alcançou 

resultados significativos com E1, assegurando a 

motivação e a participação ativa do aluno nas 

atividades acadêmicas e sociais. “...agora ele está 

entrando mais de acordo com...com a turma, assim. 

Ele participa da aula, ele gosta de participar na 

aula. Participa bastante (...) Eu acho que ele se 

sente bem melhor, sabe? (...) ele gosta de vir para a 

escola”. É curioso notar que essas atitudes, 

contudo, não eram apropriadas pelas participantes 

como parte integrante do tratamento. Elas foram 

apresentadas com uma conotação de estratégias 

alternativas, paliativas, implantadas enquanto as 

famílias não se comprometiam com o tratamento 

medicamentoso, a solução considerada eficaz. 

Algumas professoras também mencionaram 

esforços para trabalhar a inclusão da criança na 

turma e diminuir o peso do rótulo. A professora E. 

comentou: “Daí, nesse dia, eu conversei sobre o E1 

com eles, com todos eles. (...) Eles estão tentando 

me ajudar, porque eu acho que nós não podemos 

excluir o E1”. É interessante notar que as 

professoras também pareciam não se dar conta da 

importância deste trabalho. Preocupadas com o 

tempo e esforços despendidos desigualmente entre 

os alunos, as participantes não pareciam notar que a 

presença de uma criança com necessidades 

especiais na sala de aula, como bem salientam 

Marchesi e Martín (1995), pode ser uma 

oportunidade ímpar para trabalhar questões de 

cidadania.  

Considerações Finais 
 

Embora não seja possível generalizar os 

resultados encontrados no presente estudo, tendo-se 

em vista as suas limitações em termos de números 

de participantes e o fato de estar circunscrito a 

apenas uma cidade brasileira, os mesmos sugerem a 

existência de uma percepção patologizante das 

dificuldades dos alunos, descritas em termos de 

deficiência. Quer indicando causas biológicas, quer 

ressaltando as influências psicossociais, as 

professoras situaram o problema individualmente, 

em crianças específicas com dificuldade para se 

adequarem aos padrões de comportamento de um 

modelo pré-concebido. Questões como o clima de 

anomia nas escolas atuais e a desmotivação 

generalizada dos demais alunos (Lewcowicz, 2005) 

não foram destacadas pelas participantes, que 

pareciam monopolizadas pelo sintoma individual. 

Quando se aborda, porém, o TDAH de uma forma 

mais ampla, contemplando cuidadosamente o 

contexto no qual se insere e sob diferentes enfoques 

(Barkley, 2000/2002; Box, 1981; Davison, 2001; 

Danforth & Navarro, 2001; Denckla, 2005; 

Fernàndez, 2005; Kastrup, 2004; Moysés & 

Collares, 1992; Searigth & MaLaren, 1998), torna-

se notório que este é um tema complexo, que 

extrapola a questão biológica. E isto leva a 

concordar com Fernàndez (2005), Cruz (2005) e 

tantos outros especialistas da área da saúde que 

trabalham tais crianças com TDAH (Consenso de 

Expertos Argentinos, 2005), que explicar o 

comportamento da criança unicamente a partir do 

aspecto individual é uma forma reducionista e 

linear de pensamento, pois não dá conta da 
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multiplicidade de causas e efeitos. Medicar a 

criança que apresenta dificuldades de adaptação, 

sem refletir sobre as implicações do procedimento e 

considerar todos os fatores influentes, pode 

dissimular ou encobrir precipitadamente conflitivas 

individuais, sociais ou institucionais que deveriam 

ser identificadas e trabalhadas. 

Tanto a interpretação biológica do transtorno 

como a interpretação sociológica, embora 

consistentemente fundamentadas, são visões 

parciais e acabam por menoscabar a ação do 

professor. Colocam-no em situação de espera por 

uma solução externa que extrapola a sua 

competência. A esperança fica depositada no 

medicamento, que vai adaptar o aluno à escola, ou 

nas instâncias superiores do sistema de ensino, que 

vão prover a escola de recursos materiais e 

pedagógicos para que esta se adapte à criança que 

se distingue do esperado. Algumas participantes, 

porém, demonstraram conseguir superar essas 

perspectivas lineares e relacionaram-se com o aluno 

como um indivíduo, sem transformá-lo em um 

problema a ser resolvido (Fernández, 2005). 

Utilizando afeto e sabedoria, aproximaram-se da 

criança, buscaram conhecer a sua forma de aprender 

e de se relacionar com o mundo e reforçaram a 

crença na sua capacidade. Com isso, alcançaram 

resultados altamente positivos como a motivação e 

a participação ativa do aluno nas atividades 

acadêmicas e sociais. A forma com que o professor 

lida com a situação é determinante tanto no 

desenvolvimento psicológico do aluno como no 

crescimento de toda a comunidade escolar e a sua 

participação no processo deve ser esclarecida e 

reforçada. Nas narrativas, as poucas alusões a 

questões importantes do fenômeno como as 

implicações do rótulo, o aumento do número de 

diagnósticos, a intolerância social à diferença, o 

descompasso entre as demandas socioculturais da 

vida contemporânea e o que é solicitado no 

contexto escolar, sugerem que o tema do TDAH 

requer a abertura de um espaço privilegiado de 

reflexão, discussão e compartilhamento de 

experiências. 
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O debate de dilemas morais na universidade 
 

Dilemas morais na universidade 
 

Luciana Karine de Souza 
 
 
Resumo 
 
O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre o uso da técnica de debates de dilemas morais com estudantes de Psicologia e sobre a elaboração de 

dilemas por eles. O uso da técnica de discussão de dilemas no contexto educativo, no caso, a universidade, embora não vise à promoção do 

amadurecimento do julgamento moral, pode indiretamente oferecer avanços quanto à reflexão sobre os conteúdos estudados, bem como sobre as 

experiências de vida dos próprios estudantes. Espera-se que o trabalho contribua para a compreensão da aplicação da técnica de discussão de dilemas 

morais como recurso didático em disciplinas sobre temas associados, como desenvolvimento moral ou ética profissional. Sobretudo espera-se que um 

novo espaço de reflexão sobre a prática profissional do psicólogo se abra aos universitários. 

Palavras-chave: Desenvolvimento moral, ética, dilema. 

 
 

Moral dilemmas debate in the university 
 
Abstract 
 
This study presents some ideas about the use of moral dilemma discussions technique and the preparation of semi-real dilemmas, in Psychology 

undergraduates. The use of dilemma discussion technique in an educative context, such as the university, may offer some advance as in regard to the 

contents studied, as well as to the students’ life experiences. It is expected that this study contribute to the understanding of the application of the moral 

dilemma discussion technique as a didactic resource in courses about themes alike, such as moral development and ethics. Above all one expects that a 

new opportunity for reasoning about the practice of Psychology as a profession opens up to undergraduates. 

Keywords: Moral development, ethics, dilemma. 

 
 

El debate de dilemas morales en la universidad 
 
Resumen 
 
Este trabajo presenta una reflexión sobre el uso de la técnica de debates de dilemas morales con estudiantes de Psicología y sobre la elaboración de 

dilemas por ellos. El uso de la técnica de discusión de dilemas en el contexto educativo, en particular en la universidad, pese a no tener como objetivo 

promover la madurez del juicio moral, indirectamente puede ofrecer avances en relación a la reflexión sobre los contenidos estudiados, así como también 

sobre las experiencias de vida de los propios estudiantes. Se espera que el trabajo contribuya para la comprensión de la aplicación de la técnica de 

discusión de dilemas morales como recurso didáctico en disciplinas sobre temas asociados, como ser el desarrollo moral o la ética profesional. 

Principalmente se espera que un nuevo espacio de reflexión sobre la práctica profesional del psicólogo se abra para los universitarios. 

Palabras clave: Desarrollo moral,  ética,  dilema. 
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Introdução 
 

O presente trabalho apresenta uma reflexão 

sobre o uso da técnica de debates de dilemas morais 

com estudantes de Psicologia. Tal reflexão 

fundamenta-se na experiência realizada ao longo de 

dois semestres com uma disciplina optativa sobre 

desenvolvimento moral. Argumenta-se na direção 

do uso da técnica em contextos educativos, no caso, 

a universidade. Como recurso didático, embora não 

vise à promoção do amadurecimento do julgamento 

moral, a técnica pode indiretamente oferecer ganhos 

quanto à reflexão sobre os conteúdos estudados, 

bem como sobre outros temas. Em complemento à 

reflexão proposta, são analisados dilemas morais 

hipotéticos criados por estudantes universitários que 

cursaram a disciplina referida e que vivenciaram a 

técnica de discussão de dilemas morais. 

Há algum tempo os esforços dedicados à 

promoção do desenvolvimento moral vêm 

ocorrendo mediante a técnica de discussão de 

dilemas morais em grupos. Trata-se de uma técnica 

conhecida entre psicólogos e educadores, com 

resultados significativos em amostras de distintos 

países (Berkowitz, 1985; Biaggio, 2002; Power, 

Higgins & Kohlberg, 1989).  

É reconhecida a importante contribuição deixada 

pelo psicólogo norte-americano Lawrence Kohlberg 

ao estudo do desenvolvimento moral e à aplicação 

da teoria em contextos nos quais o psicólogo atua, 

como a escola, por exemplo. Não foi sem esforço 

empírico e teórico que Kohlberg (1984) alcançou 

status. Trabalhou incessantemente para aperfeiçoar 

uma proposta teórica, um instrumento de avaliação 

do julgamento moral e a aplicação da técnica de 

debate de dilemas. Estudantes e colegas 

contribuíram significativamente nestes esforços, 

concordando ou discordando e propondo novas 

abordagens (Biaggio, 2002). Contudo, ainda que a 

teoria de Kohlberg (1984) seja conhecida, faz-se 

necessária uma menção breve à mesma. 

 

O desenvolvimento do julgamento moral: A 

teoria de Lawrence Kohlberg 

Kohlberg (1984) postulou uma seqüência 

invariável, hierárquica e universal de estágios de 

desenvolvimento do julgamento moral. Mediante a 

análise da estrutura das respostas das pessoas a 

dilemas morais, o autor identificou formas 

qualitativamente diferentes de raciocínio moral, 

algumas das quais, segundo ele, Piaget (1932/1994) 

não considerou em sua teoria do desenvolvimento 

moral. Para uns, Kohlberg avançou com a 

identificação do nível pós-convencional de 

raciocínio moral. Para outros, estudiosos da teoria 

piagetiana, a estrutura pós-convencional proposta 

pelo americano foi contemplada no conceito de 

autonomia de Piaget. 

Focalizando na esfera cognitiva do estudo da 

moral, Kohlberg (1984) organizou seis estágios de 

julgamento moral em três níveis distintos: nível pré-

convencional, nível convencional e nível pós-

convencional. No nível pré-convencional, o 

indivíduo não reconhece princípios morais 

compartilhados por indivíduos inseridos em uma 

comunidade, julgando os atos pela sua 

conseqüência, punição (raciocínio contemplado 

pelo estágio 1, que prioriza a punição e a 

obediência), ou vantagem que traga satisfação 

pessoal (estágio 2, identificado por hedonismo). No 

nível convencional, o indivíduo, reconhecendo as 
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leis de sua comunidade, é capaz de internalizá-las, 

vendo-se pertencente ao grupo que as elaborou e 

com ele identificando-se. Neste nível pode 

compreendê-las mediante dois mecanismos: pelo 

estágio 3, conhecido como moral do bom garoto, 

valorizando ações que despertam aprovação social e 

priorizam relacionamentos pessoais; e pelo estágio 

4, orientado à lei e à ordem, exercendo respeito por 

autoridades e regras, seguindo-os para manter a 

ordem social (Biaggio, 2002).  

No nível pós-convencional, apresentado por 

Kohlberg (1984) como a inovação em sua teoria, “a 

perspectiva diferencia o self das regras e 

expectativas dos outros e define os valores morais 

em termos de princípios próprios” (Biaggio, 2002, 

p.24). No estágio 5, que contempla a orientação 

para o contrato social, o indivíduo julga que regras 

e leis disponíveis mais injustas devam ser 

modificadas mediante meios democráticos 

socialmente reconhecidos. Já no último estágio de 

julgamento moral (estágio 6), o mais elevado e 

maduro, permite resistência às leis injustas não 

modificadas por intermédio dos meios 

democráticos. O indivíduo no estágio 6 “reconhece 

os princípios morais universais da consciência 

individual e age de acordo com eles” (Biaggio, 

2002, p.27). São exemplos deste estágio, 

personalidades marcantes da história mundial, como 

Gandhi, Jesus Cristo e Martin Luther King. É 

interessante marcar que raras são as pessoas que 

atingem esta maturidade de julgamento moral. 

Kohlberg (1984) e sua equipe desenvolveram 

instrumentos de avaliação do julgamento moral 

(Biaggio, 2002). Aliado a isso foi investido 

empenho em promovê-lo com vistas à educação 

moral. Resultante deste investimento é a técnica de 

discussão em grupo de dilemas morais hipotéticos.  

 

O desenvolvimento do julgamento moral: A 

técnica pelo Método Blatt 

Moshe Blatt, sob orientação de L. Kohlberg, 

propôs uma técnica de discussão de dilemas morais 

hipotéticos capaz de estimular a passagem para 

estágios mais elevados de julgamento moral (Blatt 

& Kohlberg, 1975). Blatt preconizou que a 

discussão de dilemas entre indivíduos de estágios 

distintos provocaria o conflito cognitivo, 

responsável pela passagem de um estágio a outro, 

mais amadurecido. Confrontado com opiniões mais 

amadurecidas que as próprias na tarefa de resolver 

um dilema moral, o indivíduo experimenta um 

conflito mobilizador das estruturas cognitivas, 

conduzindo-as a um estágio mais amadurecido do 

desenvolvimento moral.  

Blatt realizou dois experimentos com pré-

adolescentes expostos a mensagens baseadas em 

diferentes estágios de julgamento moral. Os 

participantes submetidos a mensagens um estágio 

acima do próprio assimilaram-nas mais do que os 

que foram expostos a um estágio imediatamente 

inferior ou a dois acima do seu. Para Biaggio 

(2002), “o raciocínio de estágio superior é 

assimilado somente se causar conflito cognitivo, 

isto é, se for discrepante ou introduzir incerteza na 

decisão moral” (p.51).  

Coordenado por um professor ou pesquisador 

treinado, acompanhado de um observador, o grupo 

de debates deve ter 10 a 12 participantes a partir da 

pré-adolescência, quando os efeitos da técnica são 

mais duradouros e marcantes. O grupo deve ser 

heterogêneo em termos de estágios de julgamento 
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moral, medidos previamente por um instrumento de 

avaliação do julgamento moral. Essa 

heterogeneidade é pré-requisito fundamental para a 

técnica, visto que estimula os debates e o conflito 

necessário à modificação das estruturas cognitivas 

(Blatt & Kohlberg, 1975).  

Dedicando-se a aperfeiçoar a técnica de 

discussão de dilemas morais em grupo de Blatt, 

Arbuthnot e Faust (1981) delinearam seis passos 

que guiam a técnica: Formação de grupos com 8 a 

15 pessoas, distribuídas de modo equivalente nos 

estágios (por exemplo, 3, 4 e 5); Escolha de dilemas 

propícios a criar conflito cognitivo; Preparação da 

discussão, explicando-se o que será realizado, o 

papel da educação moral e do coordenador, e as 

diretrizes para participação com ênfase na liberdade 

de opinião; Apresentação do dilema e 

questionamento a cada integrante sobre a solução 

que adotaria, justificando-a. A discussão 

normalmente começa pelas respostas guiadas pelo 

raciocínio dos estágios mais baixos do grupo, e os 

integrantes nos estágios mais maduros são 

encorajados a opinar e debater as diferenças; 

Garantia de que o máximo de indivíduos possível 

experimente o conflito cognitivo, quando o 

coordenador apresenta perguntas que não podem ser 

respondidas pelo estágio dominante no grupo, ou 

questões embasadas no raciocínio do estágio 

imediatamente superior ao mais maduro. Este é o 

conhecido argumento +1, como é referido na 

literatura da área; e Encerramento da discussão, 

“tanto quando o grupo termina o debate sobre o 

argumento do estágio maior, como depois de todas 

as grandes questões e diferenças importantes de 

opinião foram discutidas” (p.146). 

A técnica de debates de dilemas em grupo foi 

replicada em vários estudos (Berkowitz, 1985; 

Power, Higgins & Kohlberg, 1989). Na avaliação 

de Biaggio (2002), trata-se de um método de 

educação moral sem doutrinação nem relativismo, 

sem que o professor exija uma resposta certa. No 

Brasil, há trinta anos a teoria e a técnica são 

utilizadas em pesquisa com resultados relevantes, 

alguns dos quais relatados a seguir. 

 

A promoção do desenvolvimento do julgamento 

moral: Dados brasileiros 

No início da década de 1980, Biaggio (1983, 

1985, 1988) passou a utilizar a técnica de promoção 

da maturidade de julgamento moral, seguindo o 

modelo de Blatt e Kohlberg (1975) e as orientações 

de Arbuthnot e Faust (1981). Com o objetivo de 

preparar professores e orientadores educacionais 

para a implantação de um programa de promoção 

da maturidade do julgamento moral dos estudantes, 

Biaggio (1983) coordenou dois grupos de discussão 

de dilemas morais. Neste primeiro trabalho, a 

técnica mostrou-se eficaz com ganho significativo 

na maturidade de julgamento moral. Biaggio 

salientou a relevância social deste tipo de 

intervenção, visto que o pensamento moral pós-

convencional “permite o raciocínio crítico capaz de 

transformações. Acreditamos que só formando uma 

juventude capaz de questionar o status quo é que se 

conseguirá promover mudanças sociais” (p.32). 

Duas orientadoras educacionais que 

participaram do grupo de debates do primeiro 

estudo aplicaram a técnica em seus alunos (Biaggio, 

1985). Uma turma de 7a série apresentou, no pós-

teste, um aumento no escore médio de julgamento 

moral. Segundo Biaggio (1985), apesar de as 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ● Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008 ● 169-183 173

médias do uso do estágio 4 terem aumentado 

significativamente após oito sessões de discussões 

de dilemas, “a maioria dos sujeitos apresenta 

elementos de estágio 3 e de estágio 5, e não 

necessariamente 4, o que não fica aparente nos 

escores médios” (p.198). A segunda experiência foi 

com alunos de 8a série, tendo uma turma vivenciado 

a técnica e outra não (grupo controle). Os dois 

grupos apresentaram ganhos na maturidade de 

julgamento moral, provavelmente devido à sua não-

equivalência no pré-teste (Biaggio, 1988). Contudo, 

Biaggio relatou que os alunos resistiam a discutir os 

dilemas levados pelas coordenadoras, reivindicando 

dilemas trazidos por eles. Este dado foi interpretado 

como resistência ao conformismo à autoridade, 

dada a reduzida incidência de estágio 4 em 

brasileiros (Biaggio, 1975, 1976).  

A terceira experiência com a técnica de debates 

de dilemas morais envolveu universitários do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (Biaggio, 1985). Em metade dos 10 

encontros foram utilizados dilemas de Blatt, Colby 

e Speicher (1974); na outra metade, dilemas 

brasileiros, elaborados pela equipe de Biaggio. Os 

ganhos obtidos em julgamento moral com as 

discussões foram estatisticamente significativos em 

uma re-análise dos dados, com a ressalva de que 

dependia grandemente do interesse dos 

participantes em discutir dilemas que surgiam no 

momento das discussões (Biaggio, 1985).  

Diante dos resultados encontrados na 

investigação do nível de julgamento moral bem 

como da aplicação da técnica de Blatt e Kohlberg 

(1975) com participantes brasileiros, Biaggio 

(1985) ressaltou a situação política brasileira 

vigente durante os estudos realizados. Nos trabalhos 

da década de 1980, no que tange o interesse dos 

participantes dos grupos em discutir dilemas 

vividos por eles, entende-se que “com a Abertura e 

a Nova República, a necessidade de atuar, de 

participar ativamente é tão grande, em todos os 

setores, que certamente se manifesta na escola, 

nesse tipo de trabalho” (p.200). Biaggio associa a 

isso os resultados das pesquisas da década de 1970, 

nas quais se observou a baixa incidência do estágio 

4 (Biaggio, 1975, 1976) e a ausência de resistência 

em discutir dilemas prontos (Rodrigues, 1977).  

Dias (1992) conduziu uma pesquisa na qual 

participaram alunos da 6a série do ensino 

fundamental (um grupo controle e um grupo 

experimental). O grupo experimental, submetido a 

debates de dilemas hipotéticos por quatro meses, 

apresentou ganhos significativamente superiores no 

nível de julgamento moral na comparação com o 

grupo controle, tanto na análise de médias dos 

grupos como nas respostas individuais de cada 

participante. Em Lins e Camino (1993) foram 

comparadas duas estratégias de educação moral: 

uma com base na transmissão direta de valores 

morais (grupo de exposição, que estudava as teorias 

de J. Piaget e de L. Kohlberg) e outra alicerçada na 

técnica de discussão de dilemas morais (grupo de 

discussão). Dois grupos de 11 universitários 

passaram por 32 sessões de uma hora. O grupo de 

debates reduziu o uso do estágio 4 e aumentou o do 

estágio 5; o grupo de exposição, por sua vez, 

aumentou o uso do estágio 4. Mais participantes 

avançaram de estágio no grupo de discussão na 

comparação com os que regrediram; no grupo de 

exposição ocorreu o inverso.  

Rique e Camino (1997) verificaram, em 

estudantes de 8a série, que a técnica de debates de 
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dilemas morais em grupo é mais eficaz quando a 

intervenção é realizada em participantes 

consistentes, ou seja, que utilizam 

predominantemente um dos estágios de julgamento 

moral (estágio modal) e que, portanto, tendem a 

apresentar uma estabilidade no pensamento moral. 

Segundo Camino (1998), “a intervenção em 

períodos de consistência favorece a uma diminuição 

do estágio moral e a uma reorganização do 

raciocínio moral na direção prevista na seqüência 

kohlberguiana” (p.133). Já com relação às pesquisas 

brasileiras que indicaram um elevado uso do estágio 

3 e um reduzido uso do estágio 4 (Biaggio, 1976), 

Camino (1998) questiona se os achados seriam mais 

alentadores se indicassem a predominância do 

estágio 4. Isso porque, para Camino, “a presença do 

raciocínio do estágio 4 em um país em que 

predominam leis injustas não significa avanço, e 

sim retrocesso” (p.134). Neste sentido, a autora 

sugere que na discussão de dilemas sobre o respeito 

à lei socialmente aceita e compartilhada, 

dependendo da lei abordada, a promoção do 

aumento da maturidade moral a partir do estágio 3 

pode ser estimulada diretamente para o estágio 5. 

Camino ressalta que o raciocínio neste estágio 

abrange não apenas o contexto de um contrato 

social, mas também de um pensamento 

comunitário. Este aspecto foi trazido à tona por 

Snarey e Keljo (1991) diante da ausência do estágio 

5 nos estudos de várias culturas.   

 

Método Konstanz de discussão de dilema moral: 

Um contraponto ao Método Blatt 

Lind (2005), pesquisador alemão, propôs uma 

intervenção educacional para a promoção do 

desenvolvimento do julgamento moral reunindo 

aspectos da técnica de Blatt e Kohlberg (1975): o 

Método Konstanz de Discussão de Dilema Moral 

(Die Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion). 

Contudo, nas discussões de dilemas, são destacados 

contra-argumentos em vez de argumentos um 

estágio acima do grupo.  

Na avaliação de Lind (2005), o Método Blatt 

funciona de modo mais eficaz quando duas 

condições básicas são respondidas: respeito mútuo 

entre participantes e livre abertura para assuntos de 

cunho moral; e elevado nível de atenção 

continuada. Todavia, embora Lind reconheça o 

impacto da técnica de Blatt no desenvolvimento 

moral, o pesquisador alemão levanta uma série de 

fragilidades no Método Blatt. Segundo Lind, o 

argumento +1 trazido pelo professor resgata-o 

como um modelo a ser seguido, o que contraria as 

teorias cognitivo-desenvolvimentais de J. Piaget e 

de L. Kohlberg, que sugerem que o professor 

estimule, sendo um facilitador, mas não modele, o 

que o tornaria um moralizador. A proposta de Lind 

para contrapor o argumento +1 é o uso do contra-

argumento, que demonstrou ser mais eficaz na 

criação do conflito cognitivo por evitar o 

modelamento referido anteriormente. Esta foi a 

conclusão alcançada por Walker (1983) ao 

comparar os dois métodos (com argumento +1 e 

com contra-argumento) e verificar que o último é 

igualmente eficaz. Outra crítica está no fato de que, 

no Método Blatt, são discutidos vários dilemas 

morais em um período total de 45 minutos, além de 

as sessões serem muito próximas umas das outras.  

Para Lind (2005), o Método Konstanz evita tais 

críticas ao fornecer tempo suficiente para a 

apresentação e discussão do dilema, o professor 

omite sua opinião e não conduz a discussão, os 
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participantes encontram-se em grupos pequenos, e 

fases alternadas de apoio e de desafio são 

apresentadas a cada dez minutos para manter um 

nível proximal de aprendizagem, otimizando a 

atenção e a motivação. Ademais, o Método 

Konstanz inova ao permitir tempo suficiente para 

explorar a percepção de todos os participantes sobre 

o dilema, um momento em que os participantes 

ordenam os argumentos dos oponentes, e uma fase 

final avaliativa na qual se pergunta aos integrantes 

do grupo o que foi aprendido com a experiência.  

Tanto o Método Konstanz como o Método Blatt 

são ferramentas importantes para o contexto 

educativo, seja este a escola ou a universidade. São 

admiráveis os ganhos relatados mediante ambas as 

técnicas no que tange o desenvolvimento do 

julgamento moral de estudantes em distintos países, 

inclusive o Brasil. Contudo, nenhum dos métodos é 

conhecido a ponto de ser aproveitado nas escolas 

pelos professores. Na universidade, os estudantes, 

quando têm a oportunidade de conhecer a teoria de 

L. Kohlberg, raramente tomam conhecimento da 

técnica.  

A técnica de discussão de dilemas morais, sob 

quaisquer dos métodos discutidos, apresenta-se 

como ferramenta didática para uso em cursos de 

graduação em Psicologia. Aprender as teorias 

cognitivo-desenvolvimentais de J. Piaget e de L. 

Kohlberg para o desenvolvimento moral, 

acompanhadas da vivência dos debates de dilemas, 

oportuniza ao universitário uma nova abordagem à 

aprendizagem dos conteúdos e uma abertura às suas 

idéias sobre distintos temas de relevância ética e 

moral. 

 

A vivência da técnica de discussão de dilemas 

morais no curso de Psicologia 

A tarefa de lecionar uma disciplina sobre 

Desenvolvimento Moral requer do professor uma 

prontidão especial para os eloqüentes e freqüentes 

questionamentos dos alunos. Tais questionamentos 

abarcam não apenas as teorias e a técnica de 

discussão, mas também a diversidade de temas 

morais que são trazidos pelas teorias, pelos dilemas 

morais para discussão em aula, ou pelas 

experiências de vida dos próprios alunos. Organizar 

todas estas valiosas manifestações é um desafio e, 

ao mesmo tempo, um importante aliado didático 

para o desenvolvimento da disciplina ao longo do 

semestre. 

De início, é interessante notar que há distintos 

modos de utilização da técnica para a vivência de 

discussão de dilemas morais ao longo da disciplina. 

Considerando-se que o objetivo principal é tratar 

das teorias em desenvolvimento moral, faz-se 

necessário conduzir a experiência sem perder de 

vista tal meta.  

Uma das formas de trabalho é iniciar a disciplina 

com a vivência da técnica, sem ainda apresentar a 

fundamentação teórica aos alunos. Dessa forma, os 

estudantes passam pelas discussões desconhecendo 

os estágios kohlberguianos, opinando livremente 

sobre os dilemas apresentados. Com as aulas 

normalmente ocorrendo uma ou duas vezes por 

semana, um período de no máximo dois meses 

garante uma boa vivência da técnica. Os alunos são 

organizados em grupos pequenos, de três a seis 

integrantes. O número de integrantes não pode ser 

totalmente controlado em função da variação do 

número de turmas e da freqüência dos alunos às 

aulas.  
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A organização dos grupos de discussões pode 

igualmente variar segundo critérios apresentados 

pelo próprio professor. Há distintas formas de 

conduzir a montagem dos grupos. Relatam-se 

algumas das formas utilizadas recentemente, 

despertando distintas manifestações nos alunos. 

Uma primeira forma é permitir que os alunos se 

organizem à vontade, desde que sigam o número 

mínimo e máximo de componentes no grupo (entre 

três e seis). Nesta modalidade normalmente os 

estudantes se organizam por afinidades 

interpessoais, como amizades e parcerias 

românticas. A partir de então caberá ao professor 

alocar tanto os alunos que “sobram” destas rápidas 

organizações, como os que chegam atrasados. 

Nenhuma experiência negativa resultou do convite 

elegante e polido aos grupos para que recebam a 

participação destes colegas. Uma segunda forma de 

organizar os grupos é seguindo os nomes da lista de 

chamada, organizando-os de cinco em cinco pela 

ordem alfabética.  

Outra maneira de agrupar os alunos para a 

discussão de dilemas morais é, após algumas 

discussões organizadas livremente, eleger um aluno 

de cada grupo para montar os grupos. Esta maneira, 

assim como a precedente, permite que os alunos 

não cristalizem as discussões em função de os 

integrantes serem sempre os mesmos, o que pode 

empobrecer o debate. Discutir os dilemas com 

colegas diferentes atualiza a experiência e demanda 

atenção e motivação renovadas. No entanto, a 

organização dos grupos pelo professor desperta, em 

alguns estudantes, sentimentos negativos em virtude 

de não poderem sentar com seus amigos ou de não 

poderem escolher os colegas do grupo. Estas raras 

manifestações podem ser respondidas de variadas 

formas, mas com foco tanto na necessidade de 

diversificação das experiências, como na de 

vivência real de discussões em grupo que 

certamente advirão nos contextos profissionais 

futuros, nos quais raramente é possível escolher os 

colegas de trabalho.  

É importante frisar que o presente trabalho 

apresenta um uso da técnica de debates de dilemas 

morais que visa a objetivos didáticos, não se 

propondo a funcionar para promover, 

especificamente, o amadurecimento moral. Assim, 

como a técnica não é aplicada exatamente conforme 

os métodos de Blatt ou de Lind, não se podem 

propor, nem esperar ganhos em termos de 

julgamento moral. 

Antes da distribuição do dilema moral impresso 

para cada grupo de alunos, o professor deve aquecer 

a turma para a temática a ser tratada no dilema. 

Uma breve introdução atentando para a relevância 

do tema auxilia na preparação dos alunos para a 

recepção do dilema. Após a distribuição do dilema 

nos grupos, tem-se notado que é importante realizar 

uma leitura do dilema em voz alta para que não 

restem dúvidas sobre sua redação, sobre as 

perguntas que seguem sobre o dilema, ou sobre o 

problema enfrentado pelo seu protagonista. 

Finalmente, cabe sempre ressaltar aos estudantes 

que não há respostas corretas para o dilema e que 

todas as opiniões, ainda que divergentes, são 

importantes e merecem atenção e espaço na 

discussão. É sempre salientado que todos devem 

opinar sobre o dilema. 

Para que os estudantes não dispersem nas 

discussões e mantenham o foco na tarefa, é pedido a 

eles que entreguem material por escrito sobre a 

discussão realizada no grupo. Um dos pedidos 
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possíveis é a redação da solução acordada pelo 

grupo para o dilema1. Outra possibilidade é pedir 

aos alunos que respondam as questões que seguem 

ao dilema sobre repercussões do mesmo ou sobre 

diferentes personagens assumindo novos papéis ou 

sendo analisados sob outra perspectiva. Há ainda 

outra forma de pedir aos alunos que registrem 

material sobre a discussão: pode-se requisitar que 

elaborem uma resposta a favor ou contra a decisão 

do protagonista do dilema, justificando ambas as 

decisões; no caso de dilemas que não oferecem uma 

decisão tomada pelo personagem principal, pode-se 

pedir aos alunos que elaborem estas duas 

possibilidades. 

Quanto aos dilemas, alguns estão disponíveis 

pela internet, por exemplo, no site organizado por 

Lind. Em língua portuguesa, há dilemas em Biaggio 

(1983) (dilema de Heinz, dilema O Coração 

Artificial ), Biaggio (1985) (dilemas O Caso dos 

Moranguinhos com Agrotóxicos, Índios Vendem 

Madeira para Não Morrer de Fome e Os Colonos 

Sem-Terra) e em Biaggio, Vargas, Monteiro, Souza 

e Tesche (1999) (Dilema da Capivara e dilema 

Aborto). O clássico Dilema de Heinz (retomado em 

Biaggio, 2002) – o dilema pioneiro de L. Kohlberg 

– é interessante para uso na abertura das discussões 

tanto por ser um marco na teoria como por ter sido 

extensa e intensivamente analisado e, assim, 

oportunizar uma ilustração bastante direta dos 

estágios após a fase de debates de dilemas.  

Biaggio (1985) e sua equipe empreenderam uma 

série de adaptações dos dilemas em língua inglesa 

                                                 
1 Obviamente não se espera que encontrem facilmente 
esta “solução”, e nem se exige que a encontrem. 
Contudo, a solicitação de um desfecho que represente o 
grupo estimula o debate e garante maior integração de 
todos. 

organizados em manual por Blatt e colaboradores 

(1974), muitos dos quais foram utilizados em 

pesquisas aplicadas com debates de dilemas (como 

Anistia, Enterrado Vivo e Situação). Além disso, a 

pesquisadora lecionou por várias ocasiões uma 

disciplina optativa no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

mediante o qual apresentou a teoria de L. Kohlberg 

e aplicou a técnica de discussão de dilemas com os 

alunos. Nessas oportunidades, Biaggio aproveitava 

para aplicar os dilemas brasileiros, elaborados por 

mestrandos de sua equipe. Destes dilemas 

destacam-se O Pomar de Seu Manoel, Dano 

Acidental e O Supermercado. Mais adiante, em suas 

pesquisas aplicadas aos temas da ecologia e do 

pacifismo, trabalhou com dilemas ecológicos de L. 

Iozzi (p. ex., Dilema da Energia Nuclear, Dilema da 

Chuva Ácida), de J. Snarey (Dilema da Capivara), 

formulou dilemas associados à violência em 

parceria com a mestranda Nepomuceno dos Santos 

(2000) (Dilema do Roubo), e dilemas relativos a 

temas pacifistas em parceria com R. Martini, 

filósofa que trabalha com a teoria de Kohlberg, e 

com L. Souza, ex-orientanda de pesquisa (o dilema 

O Transplante Inter-Étnico foi criado pelo trio de 

pesquisadoras). É relevante destacar que muitos 

dilemas originam-se de notícias veiculadas em 

jornais ou revistas, que fornecem diariamente 

relatos que podem originar dilemas morais 

interessantes e baseados em fatos reais (a exemplo 

de O Transplante Inter-Étnico). 

Com relação à escolha dos dilemas, é 

interessante utilizar uma seleção de temas diversos 

que possibilite a abordagem a distintas questões 

sociais. Tendo escolhido o dilema de Heinz como o 

primeiro, pode-se utilizar o dilema sobre o aborto 
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em seguida e, como contraponto, deixar para a 

última discussão o dilema que trate do tema da 

eutanásia. No interstício, sugerem-se dilemas de 

temas variados, inclusive com temáticas relevantes 

ao contexto brasileiro, como tráfico de drogas e 

futebol.  

Contudo, a partir das experiências de pesquisa e 

de aplicação dos dilemas, notou-se uma lacuna 

temática no que tange a vivência profissional do 

psicólogo. Acredita-se que uma disciplina optativa 

sobre desenvolvimento moral que utilize a 

discussão de dilemas pode encontrar na disciplina 

obrigatória de Ética Profissional uma aliada no 

fornecimento de temas para debates e de exemplos 

de casos vividos por psicólogos de todo o Brasil. 

Esta parceria pode tanto contribuir para a discussão 

geral do tema do desenvolvimento moral, como 

estimular a elaboração, pelos próprios 

universitários, de dilemas morais hipotéticos sobre 

a prática profissional em Psicologia. Este exercício 

certamente contribuiria para ambas as disciplinas. 

 

A construção de dilemas: Recurso didático e 

empático aos debates morais do psicólogo 

A aplicação da técnica de debates de dilemas 

morais hipotéticos é referida pelos alunos como 

uma forma eficaz de vivenciar o conflito cognitivo 

mediante a técnica e de exemplificar os estágios de 

julgamento moral propostos por Kohlberg (1984). 

No entanto, como argumentado anteriormente, a 

técnica permanece distanciada da realidade 

profissional escolhida pelo aluno por não haver 

dilemas morais disponíveis sobre a prática 

profissional do psicólogo. A partir daí, passou-se a 

estimular os alunos a elaborarem dilemas morais 

hipotéticos (ou reais, como se verá mais adiante) 

sobre o tema que quisessem. Nesse processo de 

criação, os estudantes foram estimulados também a 

redigir dilemas que envolvam o psicólogo e sua 

profissão.  

Para a elaboração dos dilemas, os alunos foram 

instruídos a seguirem os passos propostos por Lind 

(www.uni-konstanz.de/ag-moral). Em resumo, um 

dilema necessita dos seguintes aspectos: Não aceita 

todas as alternativas de ação possíveis para resolvê-

lo; Implica ações que violam princípios morais; 

Possui história que desperta curiosidade, empatia, 

tensão e/ou outras emoções morais; Não desperta 

raiva, ansiedade ou ódio; Não apresenta saídas 

fáceis de resolução; Seu texto é escrito em um 

parágrafo; O protagonista é nomeado, apresentado 

no primeiro período do texto, e mencionado mais 

vezes que outros personagens; Precisa avisar o 

leitor de que o protagonista está sob pressão para 

agir; Suscita uma votação que implica discordância;  

Seu texto não requer do leitor o conhecimento 

detalhado de incidentes públicos;  Sua apresentação 

é realista e plausível; e Omite informações 

supérfluas para clareza e concisão do texto.  

A outra maneira de incluir a técnica de debates 

de dilemas morais em grupos é posicioná-la após a 

apresentação da teoria do julgamento moral de L. 

Kohlberg. Dessa forma, os alunos estão preparados 

teoricamente para a discussão de dilemas e 

conseguem elencar uma gama maior de respostas 

aos dilemas em função dos estágios propostos pela 

teoria. Esta modalidade auxilia na fixação dos 

conteúdos, de um lado; de outro, retira a 

espontaneidade das respostas dos estudantes por 

desconhecerem a teoria. 

A experiência de ministrar uma disciplina 

optativa sobre desenvolvimento moral oportunizou 
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a construção de 20 dilemas morais elaborados por 

estudantes de Psicologia de duas universidades 

federais brasileiras. Atentando para o espaço 

necessário o relato das experiências até aqui 

apresentadas, os dilemas não serão transcritos na 

íntegra na presente oportunidade, mas debatidos 

livremente de acordo com distintos aspectos. Em 

especial, atenta-se aos dilemas que tocam ao 

profissional psicólogo na área da Psicologia 

abordada pelo dilema. A interpretação livre 

realizada sobre o conteúdo dos dilemas não é 

fundamentada na teoria de julgamento moral de L. 

Kohlberg, visto que se prefere elencar o conteúdo 

social e profissional destes dilemas. Contudo, 

alguns autores, inclusive brasileiros, são referidos 

em virtude da associação encontrada entre suas 

discussões e os conteúdos dos dilemas elaborados 

pelos alunos. 

Vinte dilemas foram selecionados para ter o 

conteúdo analisado neste trabalho com foco na 

prática psicológica. Treze dilemas abordam temas 

variados e sete remetem-se à prática do profissional 

psicólogo. Como referido anteriormente, os dilemas 

foram elaborados por estudantes do curso de 

graduação em Psicologia, sendo 5 da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, e 29 da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Todos os participantes 

cursaram uma disciplina optativa sobre 

desenvolvimento moral em suas universidades, 

ministrada pela autora do presente relato.  

Primeiramente os alunos experimentaram a 

técnica de discussão de dilemas, depois estudaram a 

teoria do julgamento moral de Kohlberg, e, ao final, 

foram requisitados a elaborar um dilema moral 

hipotético ou baseado em fatos reais. Mais 

especificamente, os dois primeiros meses da 

disciplina foram dedicados à vivência da técnica, 

tendo sido utilizados aproximadamente, nas duas 

turmas, dez dilemas variados, dentre os referidos na 

sessão anterior deste texto. Nas seis semanas 

seguintes os estudantes foram apresentados às 

teorias de desenvolvimento moral de J. Piaget e de 

L. Kohlberg, com maior destaque a este último 

autor. Durante este período as aulas se organizaram 

em torno de discussão de textos, exposição formal 

de destaques da teoria de Kohlberg, análise de 

estudos brasileiros, realização de trabalhos práticos 

em grupo (por exemplo, análise de filme com base 

na teoria) e de prova. Finalmente, os alunos foram 

solicitados a elaborar um dilema moral, 

individualmente ou em grupo. Esta atividade era 

avaliada em virtude da participação na confecção 

do dilema (ou seja, participou de alguma forma na 

elaboração do mesmo) e da estrutura mínima que 

ele requer para ser considerado um dilema (segundo 

os critérios mínimos conforme sugerido por Lind).  

 

Os dilemas de futuros psicólogos: Recursos 

importantes para a formação ética e profissional 

Os alunos foram estimulados, mas não exigidos, 

a redigir um dilema que envolvesse um psicólogo 

ou estudante de Psicologia. Todos os dilemas que 

compõem a amostra foram doados pelos seus 

autores mediante um termo por escrito, assinado 

pelos autores, mediante o qual autorizam o uso do 

dilema para fins didáticos ou de pesquisa. 

Os dilemas morais hipotéticos elaborados pelos 

alunos foram apresentados e discutidos em duas 

etapas. Na primeira, os dilemas com conteúdos 

variados foram descritos; na segunda, relatados e 

analisados os dilemas que envolvem a prática 

profissional em Psicologia. 
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Duas alternativas de ação do protagonista 

organizaram, num primeiro momento, os dilemas 

morais de temas variados. Pôde-se identificar que as 

escolhas foram entre: emprego de nível superior e 

ética profissional; cumprimento da lei e bem-estar 

social; amizade e verdade; carreira profissional e 

boa imagem social; amizade e justiça; emprego e 

justiça; lei e família; vida do filho e própria vida; 

dignidade e prosperidade material; beneficência e 

justiça; e entre família e justiça.  

Neste primeiro grupo de dilemas as temáticas 

apresentaram um enfoque social. Dois dos dilemas 

colocaram em jogo ou o desemprego de vários 

indivíduos, ou a subsistência de várias famílias. 

Outro dilema tratava de um estudante carente que 

podia perder a bolsa integral de estudos dependendo 

da decisão do protagonista. Ainda outro dilema 

tratava da escolha entre persistir numa vida de 

crimes e manter uma vida financeiramente tranqüila 

para sua família (o protagonista morava em uma 

favela e estava envolvido com traficantes), ou 

aceitar um emprego comum e adotar uma vida 

digna.  

Os dilemas recém relatados são representativos 

de o quanto o Brasil é frutífero, podem-se 

argumentar tensões entre as esferas individual e 

coletiva, em especial, no que diz respeito a tensões 

sociais. Não bastaria apelar para a busca por 

vantagem em tudo, nem conduzir a discussão para a 

identificação de um individualismo em uma cultura 

que se admite essencialmente coletivista, como a 

brasileira. É interessante a reflexão, no entanto, 

proposta por Camino (1998), ao admitir que o 

descumprimento às leis em um país de leis injustas 

pode ser um avanço no lugar de um retrocesso. 

Mais que isso, Camino indica que o pensamento do 

estágio 5, que prevê contrato social, abarca o senso 

comunitário que posiciona o bem-estar da 

comunidade acima do cumprimento da lei. 

Outros dilemas trataram de comportamento 

agressivo ou criminoso. Um dos dilemas abordou 

um estudante que agride outro física e verbalmente 

em função de racismo. Outro dilema abordou a 

agressão física a um travesti, trazendo à tona não 

apenas a violência direta, mas a questão da 

violência indireta ou estrutural (Christie, Wagner & 

Winter, 2001), como no caso da intolerância. São 

temáticas sociais e, sobretudo universais quanto à 

necessidade por compreensão e tolerância em todas 

as culturas. 

Dois dilemas abordaram o disparo de armas de 

fogo. Uma das histórias focaliza o manuseio curioso 

e descuidado de dois adolescentes, sem supervisão 

adulta, que ocasiona na morte de um deles. O outro 

remete a uma discussão familiar na qual o pai de 

família agride fisicamente a mãe, tendo como 

defesa um dos filhos que dispara acidentalmente 

contra o irmão. Estes dois dilemas são atuais ao 

contexto brasileiro à medida que recém foi 

realizada a consulta à população sobre a liberação 

da aquisição de armas de fogo no Brasil.  

Os trabalhos com discussão de dilemas morais, 

tanto de Blatt e Kohlberg (1975) como de Lind 

(2005), a partir de um dado momento passaram a 

focalizar as experiências reais de vida dos 

indivíduos. Assim, dilemas morais reais tornaram-

se foco de análise e de discussão nos grupos, o que 

gerou maior envolvimento dos integrantes nos 

debates. O uso de dilemas reais, ou baseados em 

fatos reais, suscitou uma motivação especial no 

indivíduo pela identificação deste com o tema ou o 

contexto envolvido no dilema. Os temas 
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mencionados nos dilemas elaborados pelos 

estudantes de Psicologia demonstram uma 

aproximação com questões próprias ou da cultura, 

como tráfico de drogas, ou de contexto sócio-

histórico específico, como a discussão sobre armas 

de fogo ou do dilema que envolve um morador de 

favela. Este último dilema, a propósito, é 

interessante mencionar ao se saber que foi 

elaborado por uma estudante gaúcha que nunca 

viveu fora do Rio Grande do Sul. 

Na mesma direção da argumentação de Camino 

(1998) podem-se compreender os dilemas 

realizados pelos alunos que envolveram a escolha 

entre um relacionamento interpessoal significativo 

ou a justiça e o cumprimento da lei. Sendo as leis 

injustas, é compreensível uma decisão que recai 

mais para o estágio 3 do que para o 4. Assim 

argumentou Biaggio (2002) ao analisar as 

diferenças encontradas no uso dos estágios na 

comparação entre amostras brasileiras, mexicanas e 

norte-americanas.  

Com relação aos sete dilemas que trataram da 

prática profissional em Psicologia, pôde-se 

organizar as tensões do protagonista entre os 

seguintes elementos: bem da empresa e bem-estar 

dos funcionários; emprego e ética profissional; 

amizade e emprego; renda familiar e ética 

profissional; amizade e cumprimento do código de 

ética; bem-estar do paciente e ordem da chefia; 

sigilo e bem-estar do paciente. Quanto às áreas da 

Psicologia abordadas nos dilemas, três deles 

remeteram à Psicologia Organizacional, três, à área 

clínica e um, à Psicologia Jurídica.  

Os dilemas efetuados com base nas áreas da 

Psicologia Organizacional e Psicologia Jurídica 

foram inspirados nas experiências dos alunos com 

estágios curriculares. Como referido anteriormente, 

quando se argumentou sobre a eficaz aliança que se 

pode estabelecer entre desenvolvimento moral e 

ética profissional, a discussão de dilemas morais 

pode preparar o estudante também para as vivências 

de estágio que virá a experimentar ao praticar as 

atividades que exercerá após a formatura. Cabe 

destacar que as experiências de vida, em especial, 

as que se referem a um período específico da vida, 

como a época de estágios curriculares, evocam 

sentimentos, reflexões, dúvidas e, possivelmente, 

dilemas teóricos, práticos e, acima de tudo, 

pessoais. 

Espera-se que o trabalho possa contribuir na 

compreensão da aplicação da técnica de discussão 

de dilemas morais como recurso didático em 

disciplinas como desenvolvimento moral ou ética 

profissional. Mais que isso, espera-se que um novo 

espaço de reflexão sobre a prática profissional do 

psicólogo se abra aos universitários. 

  

Considerações Finais 

 

A recente versão do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo (Conselho Federal de 

Psicologia, 2005) e a profusão de cursos de 

graduação em Psicologia no país – que vem sendo 

acompanhada pela oferta crescente de 

especializações – são fontes que inspiram 

importantes discussões sobre temas fundamentais 

acerca da prática psicológica. O lugar e o 

procedimento para realizar essas discussões não 

estão, contudo, formalizados. O que se buscou com 

o presente trabalho foi discutir uma proposta de 



 

O debate de dilemas morais na Universidade ● Luciana Karine de Souza 182 

atividade acadêmica mediante a qual o estudante 

universitário pode, ao mesmo tempo, aprender uma 

importante teoria do desenvolvimento cognitivo, 

vivenciar a técnica que promove o desenvolvimento 

cognitivo segundo a teoria estudada, discutir temas 

morais e éticos importantes nos mais distintos 

aspectos, e debater temas associados à prática da 

futura profissão escolhida. Dessa forma, o estudante 

universitário se mantém atento às discussões éticas 

humanas universais e aos debates ético-

profissionais específicos da Psicologia. Essas 

experiências o fortalecem na importante atribuição 

de ajudar as pessoas a quem virá a atender e 

orientar. 
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Resumo 
 
O primeiro ano é um período crítico para a adaptação do estudante à universidade. O objetivo desta pesquisa foi investigar, qualitativamente, a experiência 

de adaptação à universidade em jovens calouros em uma universidade. Participaram do estudo 14 estudantes de diferentes cursos, com idades entre 18 e 

22 anos. Os sujeitos foram entrevistados individualmente e as entrevistas submetidas a uma análise fenomenológica. Quatro grandes temas emergiram da 

análise: Saindo de casa, Ingressando na vida acadêmica, Percebendo mudanças em si mesmo e Adaptando-se ao curso. Os resultados indicam que a 

adaptação à universidade entre calouros é uma experiência que traz mudanças importantes para os estudantes, e que o sucesso na adaptação depende de 

muitos fatores, alguns deles não ligados diretamente ao contexto acadêmico. Apesar disso, o contexto universitário tem um papel importante a 

desempenhar no processo de adaptação à universidade. 

Palavras-chave: Universitários, adaptação, universidade. 

 
 

Adaptation to university among young freshmen students  
 
Abstract 
 
The first year in university is a critical period for the student’s adaptation. The aim of this research was to investigate, in a qualitative way, the experience 

of adaptation to university in a sample of university freshmen. Fourteen students from different courses, aged between 18 and 22 years old, took part in the 

study. They were interviewed individually and the interviews were submitted to phenomenological analysis. Four main themes emerged from the analysis: 

Leaving home, Starting academic life, Perceiving changes in self, and Adapting to the course. Results suggest that adaptation to university among 

freshmen is an experience that produces important changes for the students, and that the adaptation success depends on many variables, some of them not 

directly linked to the academic context. However, the university has an important role to play in the process of the students’ adaptation. 

Keywords: College students, adaptation, university. 

 

 
Adaptación a la universidad en jóvenes novatos 

 
Resumen 
 
El primer año es un período crítico para la adaptación del estudiante a la universidad. El objetivo de este trabajo fue investigar cualitativamente la 

experiencia de adaptación a la universidad en jóvenes novatos. Participaron del estudio 14 estudiantes de cursos diferentes con edades entre 18 y 22 años. 

Los sujetos fueron entrevistados individualmente y las entrevistas pasaron un análisis fenomenológico. Del análisis surgieron cuatro grandes temas: 

Saliendo de casa, Ingresando en la vida académica, Percibiendo cambios en si mismo y Adaptándose al curso. Los resultados indican que la adaptación a 

la universidad entre novatos es una experiencia que trae cambios importantes para los estudiantes, y que el suceso en la adaptación depende de muchos 

factores, siendo que algunos de ellos no se relacionan directamente al contexto académico. Pese a eso, el contexto universitario tiene un papel importante 

para desempeñar en el proceso de adaptación a la universidad. 

Palabras clave: Universitarios, adaptación, universidad. 
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Introdução 
 

As experiências durante o primeiro ano na 

universidade são muito importantes para a 

permanência no ensino superior e para o sucesso 

acadêmico dos estudantes (Pascarella & Terenzini, 

2005; Reason, Terenzini & Domingo, 2006). O 

modo como os alunos se integram ao contexto do 

ensino superior faz com que eles possam aproveitar 

melhor (ou não) as oportunidades oferecidas pela 

universidade, tanto para sua formação profissional 

quanto para seu desenvolvimento psicossocial. 

Estudantes que se integram acadêmica e 

socialmente desde o início de seus cursos têm 

possivelmente mais chances de crescerem 

intelectual e pessoalmente do que aqueles que 

enfrentam mais dificuldades na transição à 

universidade. 

O ingresso no ensino superior é uma transição 

que traz potenciais repercussões para o 

desenvolvimento psicológico dos jovens estudantes. 

Em primeiro lugar, ela representa muitas vezes a 

primeira tentativa importante de implementar um 

senso de identidade autônomo, tentativa esta 

traduzida por meio da escolha profissional (ou 

tentativa de escolha), que é uma tarefa típica do 

desenvolvimento na passagem da adolescência para 

a vida adulta (Erikson, 1976). No entanto, estudos 

têm revelado que nem sempre a profissão escolhida 

possui um caráter central na constituição da 

identidade de calouros universitários. Para alguns, o 

simples fato de ingressar no ensino superior e 

identificar-se como estudante universitário parece 

ser um aspecto mais saliente do que a própria 

profissão (ou curso) em si (Lassance & Gocks, 

1995). 

De fato, a experiência universitária não se 

resume à formação profissional. Especialmente nos 

anos iniciais, e para aqueles jovens que concluem o 

ensino médio e ingressam logo em seguida em um 

curso superior, a universidade tem um impacto que 

vai além da profissionalização (Almeida & Soares, 

2003). A entrada na universidade implica uma série 

de transformações nas redes de amizade e de apoio 

social dos jovens estudantes (Tao, Dong, Pratt, 

Hunsberger & Pancer, 2000). Geralmente, até o 

término do ensino médio, uma significativa parcela 

da vida dos adolescentes gira em torno da escola: é 

na escola que passam a maior parte do tempo; é lá 

que costumam ter a maioria dos amigos; é também, 

principalmente, a escola que lhes cobra 

desempenho e responsabilidade, sob pena de 

sanções diversas. O mundo universitário, por outro 

lado, é bem menos estruturado que o mundo 

escolar. Os colegas não são mais os mesmos, 

havendo a necessidade de estabelecer novos 

vínculos de amizade. Enquanto tais vínculos não se 

estabelecem, o jovem conta apenas com seus 

próprios recursos psicológicos e o apoio das redes 

formadas anteriormente ao ingresso na universidade 

(outros amigos e família) para enfrentar eventuais 

dificuldades que possam surgir pela frente. Ajustar-

se à universidade implica, assim, integrar-se 

socialmente com as pessoas desse novo contexto, 

participando de atividades sociais e desenvolvendo 

relações interpessoais satisfatórias (Diniz & 

Almeida, 2006; Pascarella & Terenzini, 2005).  

A qualidade da relação que o universitário tem 

com seus pais, durante e mesmo antes do ingresso 

no ensino superior, é um fator que também 
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influencia a adaptação à universidade. A percepção 

de apoio emocional por parte dos pais, a 

reciprocidade nas relações pais-filhos, o diálogo 

familiar sobre a vida na universidade e o apoio 

parental específico em questões relativas à transição 

parecem contribuir para a adaptação ao contexto do 

ensino superior (Mounts, 2004; Mounts, Valentiner, 

Anderson & Boswell, 2006; Wintre & Yaffe, 2000). 

Além disso, jovens que se percebem 

psicologicamente separados dos pais, mas que têm 

sentimentos positivos em relação a essa separação, 

tendem a se adaptar melhor na universidade do que 

aqueles que se sentem mais dependentes de seus 

pais em termos psicológicos (Beyers & Goossens, 

2003; Wiseman, Mayseless & Sharabany, 2006). 

Alguns estudos indicam ainda que jovens que 

desenvolveram um padrão de apego seguro tendem 

a ser menos auto-críticos, o que os leva a se 

envolverem mais nas interações sociais e a 

experimentarem menos solidão e menos depressão 

no primeiro ano da universidade (Wei, Russell & 

Zakalik, 2005; Wiseman & cols., 2006). 

As rupturas impostas pela vida universitária 

repercutem ainda em outros âmbitos além das redes 

sociais dos estudantes. A universidade é um 

ambiente distinto do escolar, nela a monitoração e o 

interesse da instituição pelo estudante é 

notadamente diminuído. Isto faz com que o 

envolvimento do estudante com sua formação 

dependa muito mais dele do que do ambiente 

universitário. A responsabilidade pelo aprendizado, 

antes centrada na escola, é agora deslocada para o 

jovem. Dele se espera autonomia na aprendizagem, 

na administração do tempo e na definição de metas 

e estratégias para os estudos (Soares, Almeida, 

Diniz & Guisande, 2006). Apesar deste aumento na 

expectativa de responsabilidade individual por parte 

do aluno em sua formação e adesão ao curso, 

verifica-se que certas características do ambiente 

universitário, tais como a oportunidade de interação 

com professores e de envolvimento em atividades 

extra-classe, favorecem a integração do aluno ao 

contexto universitário (Capovilla & Santos, 2001; 

Fior & Mercuri, 2003; Kuh, 1995; Kuh & Hu, 

2001). 

Enfim, o ingresso na universidade é, ao menos 

potencialmente, uma experiência estressora para os 

jovens estudantes. Por ser hoje o ingresso na 

universidade uma tarefa de desenvolvimento típica 

da transição para a vida adulta (ao menos nas 

camadas sociais mais favorecidas), faz-se 

necessário ampliar nosso conhecimento a respeito 

do modo como os jovens vêm vivendo esse 

momento, as dificuldades enfrentadas e as 

repercussões dessa experiência em seu 

desenvolvimento psicológico. 

No Brasil, estudos recentes sobre a adaptação à 

universidade são ainda pouco numerosos (por 

exemplo, Mercuri & Polydoro, 2003; Joly, Santos 

& Sisto, 2005; Primi, Santos & Vendramini, 2002; 

Schleich, 2006; Vendramini & cols., 2004). Não foi 

localizado nenhum estudo que focalizasse, 

qualitativamente, a experiência de ingresso na 

universidade na perspectiva de universitários 

calouros. Assim, o objetivo desta pesquisa foi 

descrever e investigar exploratoriamente a 

experiência de ingresso e adaptação ao curso 

superior entre jovens ingressantes no meio 

universitário. Mais especificamente, pretendeu-se 

investigar se os jovens percebem dificuldades em 

sua adaptação e como lidam com essas 

dificuldades; se possuem redes de apoio (família e 
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amigos) e como essas redes auxiliam na adaptação; 

se a experiência de ingresso na universidade produz 

mudanças pessoais capazes de ser reconhecidas 

pelos jovens estudantes e qual a natureza dessas 

mudanças. Buscou-se privilegiar, assim, o caráter 

subjetivo da experiência de ingresso e adaptação à 

vida universitária no primeiro ano por meio de 

relatos retrospectivos dessa experiência, desde o 

ingresso no curso até o momento atual. A fim de 

que os participantes já tivessem tido um percurso de 

vida universitária razoável sobre o qual refletir, 

foram selecionados para a pesquisa estudantes entre 

o final do primeiro e o final do segundo semestre de 

seus cursos. 

 

Método 
 

Participantes 

Participaram do estudo 14 calouros 

universitários. Em todos os casos, tratava-se da 

primeira experiência de ingresso na universidade. A 

Tabela 1 traz outros dados descritivos dos 

participantes, como sexo, idade, curso, semestre, 

situação de moradia (se moravam com os pais), 

opção pelo curso (se o curso era a opção mais 

desejada e se estavam gostando do curso. 

 

Delineamento 

      Uma vez que o objetivo do estudo foi captar e 

descrever a experiência de ingresso na universidade 

por jovens calouros, optou-se por um delineamento 

qualitativo fenomenológico. A fenomenologia 

busca revelar a experiência consciente dos 

indivíduos sobre um dado fenômeno, sendo que tal 

experiência se esclarece “a partir da significação 

dos acontecimentos que a constituem” (Gomes, 

1998, p. 21). Assim, a pesquisa visa identificar o 

que pode ser considerado o núcleo comum da 

experiência (neste caso, a experiência de transição à 

universidade) por meio do mapeamento das 

temáticas que emergem na narrativa dos 

participantes, pois a experiência consciente é, em 

última instância, um processo comunicativo que se 

manifesta por meio da linguagem (Gomes, 1998). 

Nesse modo de pesquisar, portanto, a intenção não é 

oferecer interpretações conclusivas ou 

generalizáveis para qualquer situação, mas sim 

apontar as múltiplas possibilidades envolvidas no 

fenômeno. Dessa forma, este estudo delineou-se 

como uma sucessão de estudos de casos, nos quais 

as temáticas emergentes apontaram para uma 

estrutura comum da experiência de transição 

apresentada aqui, considerando a transversalidade 

dos casos. 

 

Instrumento 

A fim de ter acesso às percepções dos jovens 

sobre sua adaptação à universidade, foi utilizada 

uma entrevista com roteiro tópico flexível, 

elaborada para este estudo levando em consideração 

os objetivos descritos ao final da introdução (ver 

Quadro 1). Esta entrevista buscou circunscrever o 

tema de interesse e ao mesmo tempo dar liberdade 

para que o entrevistado construísse uma narrativa 

associando temas considerados relevantes em sua 

experiência pessoal (Gomes, 1998). 

 

Procedimentos 

    Os participantes do estudo foram selecionados 

por conveniência, por meio de convites em salas de 

aula e indicações feitas por estudantes conhecidos 
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Tabela 1 – Características dos participantes do estudo. 
 

Nome 
fictício 

Sexo Idade Curso Semestre 
Mora com 

os pais 
Curso 1ª 
opção 

Se está 
gostando 

Ana F 18 Eng. Civil 2 não sim sim 

Carol F 18 Direito 2 não sim sim 

Clara F 19 Educação Especial 2 não sim sim 

Cristine F 18 Educação Física 1 não não sim 

Diana F 19 Química – licen. 2 não não não 

Douglas 
M 18 Matemática – 

licen. 
2 sim sim sim 

Joana F 18 Educação Especial 2 não sim sim 

João M 18 Eng. Civil 2 não sim sim 

Jorge M 18     Eng. Elétrica 2 sim sim sim 

Karen F 20 Agronomia 2 não sim sim 

Luana F 22 Eng. Mecânica 2 não sim sim 

Márcio M 18 Administração 2 sim sim sim 

Pedro M 18 Eng. Elétrica 2 sim sim sim 

Teresa F 19 Química – licen. 2 sim sim sim 

 

Quadro 1 – Questões norteadoras da entrevista. 
 

Questões 
1. Qual a sua idade? Sua família é daqui da cidade? Com quem você mora atualmente? 

2. Como foi a sua escolha de curso e a entrada na universidade? 

3. Como você descreveria esse seu primeiro ano na universidade? O que mais marcou você? 

4. Quais foram as maiores dificuldades com que você se deparou neste ano, dentro e fora da 

universidade? Como lidou com elas?  

5. Quando você tem dificuldades na faculdade ou dúvidas sobre sua carreira, com quem você pode 

contar? 

6. Quando tens alguma dificuldade pessoal, a quem recorres primeiro? 

7. Tu percebes alguma mudança em ti em termos da tua maneira de pensar e agir ao longo deste ano? 

Que tipo de mudança? Como isso aconteceu? 

8. Tu percebes alguma mudança nas tuas expectativas em relação à universidade e ao curso no qual está 

matriculado? 

9. Tu achas que a universidade poderia ajudar os estudantes nessa transição para a universidade? De que 

modo? 
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dos pesquisadores. Os próprios participantes da 

pesquisa também sugeriram colegas e amigos como 

potenciais colaboradores do estudo. As pessoas 

indicadas ou que se disponibilizaram a participar 

foram contatadas pessoalmente ou por telefone a 

fim de confirmar o interesse na pesquisa. As 

entrevistas foram agendadas conforme a 

disponibilidade dos voluntários e dos 

entrevistadores, e gravadas em áudio. Cuidados 

éticos foram observados na execução do estudo, 

sendo utilizado um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido de participação na pesquisa antes da 

realização das entrevistas. 

 

Análise dos dados 

As entrevistas foram transcritas literalmente e 

analisadas a partir do método fenomenológico. O 

método fenomenológico refere-se à maneira como o 

pesquisador procede reflexivamente ao longo da 

pesquisa, ou seja, como ele transforma sua 

experiência consciente (intuições pré-reflexivas) em 

consciência da experiência. A abordagem sistemática 

da experiência consciente organiza-se na seqüência 

de três reflexões que atuam sinergicamente 

(descrição, redução e interpretação) e que estão 

presentes em todos os momentos da pesquisa 

(Gomes, 1998). 

O primeiro passo ou descrição fenomenológica 

traz uma síntese geral e não crítica dos temas 

indicados baseado no material empírico recolhido 

na entrevista. O segundo passo ou redução 

fenomenológica é um retorno à descrição para 

questioná-la, especificando suas partes temáticas, 

diferenciando a força constitutiva de cada parte 

(relevante do irrelevante; essencial do 

complementar), para escolher em que parte 

aprofundar. Uma vez escolhida uma determinada 

parte, retorna-se às entrevistas para localizar novos 

elementos que confirmem ou não a relevância da 

parte escolhida. A exposição da redução compõe-se 

de excertos das entrevistas para servirem de 

evidência da análise realizada. Por fim, o terceiro 

passo, ou interpretação fenomenológica é um 

balanço crítico entre o que foi descrito e o que foi 

especificado ou reduzido. Nesta etapa final os 

pesquisadores confrontam suas percepções, a 

literatura e os sentidos oferecidos pelos 

entrevistados a fim de fornecer uma síntese 

compreensiva da experiência (Gomes, 1998). 

 Nesta pesquisa, os protocolos das entrevistas 

(dados brutos) foram tomados como a descrição 

bruta da experiência. O questionamento das 

entrevistas e a organização das mesmas em uma 

estrutura compreensiva constituem a redução 

(Gomes, 1998), que é apresentada a seguir na seção 

“Resultados”. Por fim, os confrontos da redução 

com a literatura e as considerações acerca das 

implicações da pesquisa constituem a interpretação 

fenomenológica, aqui explicitada na seção 

“Discussão”. 

 

Resultados 
 

A seguir são apresentados os temas identificados 

nas entrevistas, com excertos ilustrativos. Estes 

temas (“Saindo de casa”, “Ingressando na vida 

acadêmica – primeiras impressões”, “Percebendo 

mudanças em si mesmo” e “Adaptando-se ao 

curso”) correspondem a quatro grandes dimensões 

em torno das quais foram organizadas as 

percepções dos entrevistados sobre suas 
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experiências de primeiro ano. No conjunto, os 

temas constituem uma estrutura de possibilidades 

relacionadas ao ingresso e à adaptação à 

universidade.  

 

Tema 1: Saindo de casa 

A saída da casa dos pais, embora não 

diretamente ligada à vida dentro da universidade, é 

um evento marcante para aqueles que deixam suas 

famílias de origem com o intuito de estudar em uma 

outra cidade. Essa experiência de sair de casa é 

percebida essencialmente de dois modos: como algo 

difícil, em virtude de se sentirem sozinhos, e 

também como algo importante, devido à 

independência conquistada. A perda do contato 

cotidiano com as figuras parentais traz a exigência 

de desenvolverem um senso maior de “cuidar de 

si”, de ter responsabilidade por si mesmo. Nesse 

sentido, as atividades rotineiras de manutenção da 

casa fazem com que os jovens percebam o suporte 

recebido na família de origem e mudem o seu modo 

perceber a família. 

 “...quando tu tá com a família, sempre tem 

alguém dizendo: “Vai estudar, acorda, vai na aula.” 

Aqui não. Aqui tu tem que mais é sozinho, se virar. 

Tu tem que fazer as coisas, porque se tu não fizer, 

ninguém vai fazer por ti.” (João) 

“Com certeza, muda bastante... Tu passa a ver 

melhor a tua família, sabe, dar valor pras pessoas. 

Eu mudei bastante em função não da faculdade, 

mas estar aqui, sabe.” (Luana) 

As vivências dessas novas experiências longe da 

família são percebidas como essenciais, e, de certa 

forma, adquirem uma maior relevância na vida dos 

indivíduos do que o ingresso na Universidade 

propriamente dito. De fato, observa-se que tais 

experiências demandam diferentes adaptações em 

suas vidas. Apesar da presença dos obstáculos 

advindos do fato de viverem sozinhos ou longe das 

figuras parentais, essas dificuldades são valorizadas 

e consideradas parte essencial da experiência de 

ingresso no ensino superior, pois elas encontram-se 

associadas à sensação de autonomia e maturidade 

em suas vidas.  

“Tu tens vários caminhos pra seguir, mas alguns 

caminhos levam, cada caminho leva a um resultado 

específico e daí a pessoa tem que saber qual o 

resultado que ela quer obter. Seria isso: dificuldade 

tem que existir. Se não existir dificuldade não tem 

graça, não tem emoção.” (Pedro)  

 

Tema 2: Ingressando na vida acadêmica – primeiras 

impressões 

O ingresso na vida acadêmica é marcado por um 

conjunto de percepções muito variadas: um alívio 

das pressões decorrentes do vestibular (principal 

sistema de seleção usado nas universidades 

brasileiras, consistindo em um conjunto de provas 

que avaliam conhecimentos escolares), uma 

mudança surpreendente na vida ou mesmo uma 

experiência que provoca desamparo. Nesse novo 

contexto de experiências, aparecem a instituição, o 

trote e as novas amizades como elementos cujos 

papéis são considerados fundamentais pelos 

calouros. 

Ingressar na universidade gera alívio das tensões 

envolvidas no processo seletivo para entrada na 

universidade. Dessa forma, entrar para um curso 

superior é percebido como um evento que divide a 

vida em dois momentos: antes e depois do resultado 

do vestibular. 



 

Adaptação à universidade em jovens calouros ● Marco Antônio Pereira Teixeira, Ana Cristina Garcia Dias, Shana Hastenpflug Wottrich e Adriano Machado Oliveira 192 

“Ah... isso com certeza mudou [...] um dos 

piores momentos foi o cursinho, e agora, dentro da 

universidade, eu não tenho aquela preocupação de 

estudar única e exclusivamente para passar no 

vestibular... Agora tu tem que estudar, em termos de 

adquirir conhecimentos para a vida... e não única e 

exclusivamente para o vestibular.” (Clara) 

Os significados atribuídos à entrada na 

Universidade são perpassados pela rotina anterior 

de estudos – antes inespecífica e vivenciada sob 

pressão e agora voltada para os interesses 

específicos de cada aluno. Nesse contexto, o estudo 

assume um outro sentido, uma vez que a aquisição 

de conhecimentos na universidade não serve apenas 

para um fim avaliativo, mas implica em 

conhecimentos que serão utilizados na vida. 

Outro significado associado ao ingresso no 

ensino superior é o de uma mudança abrupta de 

vida, podendo ser sentido como um “estouro na 

cabeça”. A vida acadêmica traz muitas mudanças 

que exigem um esforço de adaptação do indivíduo, 

seja no sentido de corresponder às exigências de 

desempenho, mais altas do que no ensino médio, 

seja no sentido de se adaptar a novas regras da 

instituição e a novas pessoas, como colegas, 

professores ou funcionários. A mudança de um 

ambiente familiar conhecido (a escola) para outro 

desconhecido (a universidade) parece gerar 

inicialmente uma sensação de atordoamento, que 

sugere a perda de referências anteriores.  

“... É um negócio que eu senti bastante de 

diferença do colégio pra faculdade. É um impacto 

muito forte. Até às vezes a cabeça dá um curto. Daí 

eu dava uma folga. Diferença brutal.” (Márcio) 

“Foi em sete meses um estouro na cabeça. Tu 

muda completamente tua vida. Antes tu morava 

com o teu pai e com tua mãe e depois tu mora 

sozinho... Algo do dia pra noite, dá pra dizer...” 

(João) 

Assim, junto com o alívio e alegria pelo ingresso 

na universidade, há também certo desamparo 

gerado pela experiência de perda de referências 

anteriores. Ter que lidar por conta própria com um 

grande volume de exigências, tanto acadêmicas 

quanto administrativas, é uma experiência que pode 

provocar sentimentos de estar perdido e pouca 

motivação. A ausência de uma orientação com 

relação aos processos burocráticos universitários 

também é percebida como um obstáculo à 

adaptação, na medida em que dificulta a 

ambientação do calouro à instituição e suas rotinas. 

“Mas nem tanto, pelo menos tinha que ter uma 

pessoa pra orientar... isso é pra aquilo... agora faz 

isso... [..] Te vira... Bah! Muitos “balões” que a 

gente dá por não saber, não ter alguém pra te ajudar 

até...” (Karen) 

 “Geralmente, tu não conhece muita coisa... Te 

falam, tu absorve, mas não chega a se motivar a 

fazer as coisas...” (Ana) 

“Tu fica meio perdido... muito perdido... Mas tu 

tem que correr atrás, né... tu pega uns livros, dá uma 

estudada, vai em umas aulas de monitoria...” 

(Douglas) 

No processo de ambientação à universidade, o 

trote é visto como uma experiência que proporciona 

um entrosamento inicial com os demais colegas de 

turma e também de semestres posteriores, servindo 

como um “quebra-gelo”. Esse momento 

descontraído pode ser ainda acompanhado de 

informações importantes, que auxiliarão na 

adaptação posterior* como dicas sobre professores 

e sobre o funcionamento da instituição.  
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“Tem um processo de interação no trote, assim, 

tu acaba ficando menos tímido... aquela sujeira 

toda, aquela festa... não tem com tu não ficar menos 

tímido.” (Márcio) 

“Do que eu gostei bastante foi quando os meus 

veteranos me recepcionaram... Em relação ao trote, 

assim, eles fora bem... ‘Se tu quer fazer tu faz... se 

não quer... não participa’... E foram dando as dicas 

dos professores... Se tu ter alguma dificuldade a 

quem tu deve procurar...” (Douglas) 

Os laços de amizade estabelecidos nessas 

primeiras experiências na universidade são 

percebidos como sendo de grande importância pelos 

calouros. Há uma expectativa em relação às novas 

amizades que serão formadas. O estreitamento dos 

laços entre os estudantes permite o 

compartilhamento de expectativas, interesses e 

problemas, facilitando a adaptação. Por outro lado, 

a ausência de um espírito de grupo entre os 

estudantes pode ser motivo de decepção, à medida 

em que frustra expectativas de uma mudança na 

vida social após a entrada na universidade. 

 “...agora, como todo mundo tem a mesma visão, 

o mesmo pensamento, estuda, e quer ser alguém na 

vida, então, a amizade ficou mais intensa. O cara 

divide os problemas que tem.” (João) 

“A falta de união da minha turma, isso me 

decepcionou bastante. Porque tu ouve todo mundo 

falar que tu entra na faculdade e a vida muda.” 

(Luana) 

 

Tema 3: Percebendo mudanças em si mesmo 

Entrar na universidade é uma experiência que 

implica mudanças no modo de comportar-se e de 

perceber a si mesmo, ganhando saliência a 

responsabilidade, as relações interpessoais e a 

autonomia. As mudanças em responsabilidade são 

percebidas em dois grandes âmbitos: o profissional 

e o pessoal. Os calouros têm consciência de que, na 

universidade, o que está em jogo é o futuro 

profissional e que é preciso seriedade nesse sentido, 

ainda que a importância dada ao aspecto 

profissional varie muito entre os estudantes. No 

plano pessoal, a responsabilidade mostra-se atrelada 

ao fato de levar uma vida mais independente do 

contato com os familiares, o que exige assumir 

tarefas cotidianas por conta própria e arcar com as 

conseqüências de seus atos. De um modo ou de 

outro, o significado dessa responsabilidade 

encontra-se associado à noção de adultez. 

“Ah, tipo, tenho mais responsabilidade. Porque 

tu tá estudando pra ser um profissional, né?” 

(Karen) 

 “Aumentou a responsabilidade, então, sei lá, eu 

acho que tenha amadurecido um pouquinho, só pelo 

fato de estar longe de casa, então não tem quem 

faça as coisas por ti e tu tem que fazer, né?” 

(Cristine) 

“E no comportamento, tu te torna mais 

responsável. Tu parece que tu passa e ‘agora eu sou 

gente, eu sou adulto, vou fazer por mim, tô fazendo 

a minha vida’. Com certeza, muda bastante...” 

(Luana) 

Outras mudanças percebidas relacionadas a 

aspectos pessoais são o desenvolvimento de 

relacionamentos interpessoais e a superação da 

timidez. A experiência universitária pode ainda 

oferecer ferramentas para o desenvolvimento do 

juízo crítico, facilitando a emergência de atitudes 

mais autônomas. 

“Isso é um pensamento que eu mudei, um 

pensamento que engloba, que afeta vários setores da 
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minha vida, que é a timidez... Eu tô sendo menos 

tímido...” (Pedro) 

 “Mudou a minha maneira de agir... Antes, como 

é que eu vou te dizer, eu tinha que escutar tudo e 

ficar quieta. Agora não, eu posso falar, contestar. 

Antes eu tinha que escutar, dizer ‘Amém’, e fazer 

...” (Joana) 

“... e tu chega aqui e vê que não é grande coisa 

também... que exige muita coisa de ti, da pessoa, 

porque se tu for esperar pelo professor...” (Teresa) 

A necessidade de autonomia é sentida 

especialmente em relação ao aprendizado. Os 

calouros percebem que é preciso assumir uma 

atitude ativa frente à aprendizagem, buscando 

aprender por conta própria e procurando 

oportunidades que estão além da sala de aula. Tal 

exigência por autonomia, contudo, é vivida de 

formas diferentes. Há os que valorizam essa 

experiência, vendo nela uma chance de ampliar o 

potencial do sujeito no âmbito do conhecimento 

acadêmico. Porém, outros se sentem desanimados 

com a necessidade de “ir atrás” do conhecimento e 

das oportunidades de aprendizado. 

 “Pra mim, isso é bom, porque... sempre tu ir 

atrás é bom, né? Se tu tem que procurar, tu vai 

aprendendo, já... Vai procurando, vai vendo outras 

coisas.” (Karen) 

“E eu acho, eu me sinto meio desanimada [...] É 

aquela coisa: é o livro, é a doutrina e o aluno que se 

vire, assim, como, é a gente que tem que estar 

correndo atrás...” (Carol) 

 

Tema 4: Adaptando-se ao curso 

O ajustamento à universidade entre os calouros 

depende de um conjunto de aspectos que faz com 

que eles se sintam pertencendo ao curso e à 

universidade. Nesse sentido, os vínculos afetivos 

com os colegas, as relações com os professores, as 

atividades extra-classe e o desenvolvimento de 

estratégias para lidar com as frustrações e 

dificuldades são fatores importantes na experiência 

de adaptação. 

A vivência trazida pelos universitários mostrou 

que os vínculos afetivos com os colegas são 

essenciais para a adaptação. Além do sentimento de 

pertencer a um grupo, as amizades possibilitam a 

partilha de experiências e o apoio em caso de 

dificuldades. 

“...Eu não tinha amigos, assim, prá essas coisas. 

Agora, eu tenho. As amizades, assim. Não tem 

amizade particular, são várias pessoas.” (João) 

“(...) o papel que cada uma [colega] tem na vida 

da outra é fundamental. (...) afinal tu passa parte da 

tua vida aqui dentro né...então é claro que a gente 

convive e é fundamental...” (Teresa) 

A importância dos professores para a adaptação 

à vida acadêmica dos calouros é percebida em dois 

planos: o acadêmico e o pessoal. Os alunos notam 

que o desempenho em sala de aula, a competência e 

a capacidade de ensinar do professor são aspectos 

que contribuem para gostar do curso e envolver-se 

nas atividades. Quando isso não ocorre, o 

sentimento é de frustração. Porém, além dessa 

dimensão acadêmica do papel docente na 

adaptação, os professores também podem cumprir 

uma importante função no aspecto pessoal do 

ajustamento à universidade. Esse segundo papel, 

embora não pareça central, é percebido pelos alunos 

como uma demonstração de interesse que vai além 

do aprendizado formal. 

“O que eu não tenho gostado mais é professor 

que vai dar aula e dá aula mais ou menos, assim, e 
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ele finge que sabe, e tu finge que aprende... e 

termina o conteúdo e pronto: vai embora e ninguém 

aprendeu nada. Isso é muito ruim...” (Jorge) 

“Eles perguntam se tu tá com uma cara estranha, 

eles já chegam e perguntam, se tu tá bem... se tu tá 

mal... Eles não são tipo professores de cursinho, que 

chegam lá na frente e não importa se tu tá bem ou 

mal... Eles têm contato direto com a gente, não só 

em relação ao conteúdo.” (Clara) 

As atividades acadêmicas não obrigatórias 

ocupam um lugar de destaque no processo de 

adaptação ao curso para os alunos que se envolvem 

nesse tipo de experiência. Tais atividades exigem 

responsabilidade e oportunizam contato com outros 

estudantes e professores. A movimentação do aluno 

no ambiente do curso, preenchendo seus horários 

com atividades de projetos e pesquisas, possibilita 

conhecer novas realidades e motiva os alunos em 

relação à vida acadêmica. 

 “Um troço que pra mim tá sendo bom é eu 

participar do projeto na faculdade, que a gente tá 

fazendo nas escolas municipais e coisa... Tu vê 

outra realidade, né? Isso tá sendo bom...” (Cristine) 

“Sempre tem alguma coisa pra fazer, alguma 

coisa pra pesquisar. Com a Empresa Júnior a gente 

tá começando com projetos agora. Com o diretório 

também, a gente começou com projeto da semana 

acadêmica. O diretório é alguma coisa que não pára, 

né? Os dois são coisas que não param.” (Carol) 

A adaptação à universidade implica ainda 

aprender a lidar com as frustrações em relação ao 

curso, seja em relação ao conteúdo das disciplinas 

ou mesmo a dificuldade em dar conta das 

exigências. Essas dificuldades e frustrações iniciais 

podem levar a sentimentos de decepção e a 

pensamentos de abandono do curso. 

“...várias vezes tu quer fugir, tu quer largar tudo. 

Eu já tive vontade de fazer isso. Mas justamente 

pela dificuldade do curso.” (Luana) 

“Sinceramente... eu achei decepcionante... Eu 

achava que ia ser algo mais assim... tipo no segundo 

grau a gente não tem vontade de estudar... Eu 

pensei que a faculdade ia me ajudar mais, sei lá... 

(...) se eu quiser aprender alguma coisa... eu tenho 

que pegar os livros e estudar (...) Se eu quiser 

aprender, se eu quiser ir bem numa prova... porque 

no quê depender da explicação deles [professores] 

na faculdade... não... não adianta muito (...) eu 

repeti a matéria, né... daí continua sendo o mesmo 

professor... e daí ele continua explicando daquele 

mesmo jeito, (...) ele não explica bem, sabe... daí 

teve prova e eu não fui muito bem... daí eu pensei 

‘meu, eu tenho que estudar pro vestibular, eu tenho 

que sair desse curso!’, que é horrível... (...) os meus 

colegas também estão mais ou menos que nem eu... 

decepcionados com a faculdade.” (Diana) 

Contudo, os calouros também aprendem com os 

veteranos que, com o passar do tempo, o curso se 

torna melhor. Para isso, é preciso tolerar as 

eventuais insatisfações iniciais. 

“... o segundo semestre e essas outras cadeiras 

do primeiro só atrapalham. Todo mundo diz que o 

básico é assim mesmo.” (Karen) 

“Tem um amigo meu da Mecânica que tá se 

formando agora que falou que ele acha que é um 

teste de resistência o básico, né. Se tu passar no 

básico, tu tá pronto pra te formar.” (Jorge) 

Ao lidar com as dificuldades, o jovem pode 

recorrer aos pais, aos amigos e mesmo aos 

professores. No entanto, os pais são percebidos 

como fontes de apoio fundamental, apesar da 

presença dos amigos. 
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“... eu converso muito com as minhas amigas, 

com a minha irmã, mas a minha mãe é 

indispensável...” (Clara) 

“... a gente tá longe da família... a gente se sente 

sozinho... e eles [amigos] substituem um pouco...” 

(Diana) 

 

Discussão 
 

Os relatos dos entrevistados mostraram uma 

grande diversidade de experiências relacionadas ao 

ingresso na universidade. Contudo, não foram 

observadas, na maioria dos participantes deste 

estudo, dificuldades de adaptação à universidade 

que sugerissem um sofrimento psicológico 

demasiado ou um fracasso frente às exigências 

acadêmicas. Embora tenham sido referidos 

sentimentos de solidão, de insatisfação com o curso, 

com professores, com colegas e com o 

funcionamento da universidade, além de um nível 

de exigência acadêmica com o qual não estavam 

acostumados, os participantes desta pesquisa não 

descreveram estas experiências, em geral, como 

situações com as quais não conseguissem lidar ou 

tolerar (exceto no caso de uma entrevistada que 

pensava em trocar de curso). Assim sendo, as 

experiências relatadas parecem refletir, em seu 

conjunto, um leque de possibilidades que são mais 

ou menos comuns à maioria dos estudantes 

universitários. 

Observou-se que o ingresso na universidade traz 

uma série de mudanças de caráter mais pessoal aos 

estudantes. Em especial, a saída da casa dos pais 

(para aqueles que deixam suas famílias de origem) 

traz novas responsabilidades ligadas a tarefas 

cotidianas que precisam ser realizadas, 

impulsionando o desenvolvimento da autonomia. A 

entrada na universidade, neste caso, é uma 

experiência que impacta não apenas pelas demandas 

do ambiente universitário, mas também porque 

provoca uma mudança mais radical no contexto de 

vida do jovem, exigindo o desenvolvimento de 

respostas adaptativas frente a um conjunto de 

situações desafiadoras relacionadas ao 

gerenciamento da própria vida, algo já detectado em 

outros estudos (Gottlieb, Still & Newby-Clark, 

2007).  

No entanto, o senso de responsabilidade também 

se desenvolve em função das exigências 

acadêmicas, pois os calouros percebem que a 

universidade não irá esperar por eles para o 

cumprimento das mesmas. Assim, a partir do 

ingresso na universidade, eles precisam tomar para 

si a responsabilidade por suas vidas – tanto na 

esfera pessoal quanto acadêmica – o que estabelece 

um novo modo de relação do sujeito consigo 

mesmo. Este desenvolvimento de autonomia, ainda 

que sob certa pressão, é um efeito esperado e 

positivo da ida à universidade nos estudantes 

(Pachane, 2003; Pascarella & Terenzini, 2005). É 

interessante notar que tais experiências, ainda que 

potencialmente estressantes, foram percebidas, em 

geral, de um modo positivo, como algo que produz 

crescimento pessoal. Essa percepção de 

amadurecimento por meio do enfrentamento de 

situações adversas ou desafiadoras é uma das 

características psicológicas que parecem marcar, 

subjetivamente, a transição da adolescência para a 

adultez emergente (Arnett, 2004), sendo um aspecto 

a ser considerado na avaliação das vivências 

universitárias.  



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ● Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008 ● 185-202 197

Por sua vez, o ingresso na universidade 

propriamente dito é percebido como um evento 

potencialmente impactante. Primeiro, há a sensação 

de alívio e de tarefa cumprida, que era a aprovação 

no vestibular. Esta sensação pode ser acompanhada 

de uma idéia de que agora poderão estudar apenas 

aquilo que gostam ou desejam. Contudo, as 

primeiras exigências universitárias, sejam elas 

burocráticas (matrículas, carteiras estudantis) ou 

acadêmicas (nível de exigência das aulas), podem 

ser percebidas como muito bruscas, fazendo com 

que alguns se sintam perdidos frente ao cotidiano 

universitário. Essa percepção de mudança brusca 

revela o despreparo que em geral o calouro 

apresenta frente às demandas e o modo de 

funcionamento da universidade. A falta de um 

maior conhecimento sobre o que é a universidade e 

o que esperar dela, tanto em termos acadêmicos 

quanto pessoais, é um fator que pode concorrer para 

as dificuldades de adaptação (Bardagi, 2007; Santos 

& Melo-Silva, 2003). 

É importante notar, contudo, que nem sempre as 

dificuldades ou as frustrações percebidas 

(disciplinas pouco interessantes, muito difíceis ou 

professores com pouca didática) refletem-se numa 

desadaptação ao curso, no sentido do estudante 

sentir-se de tal forma insatisfeito que chegue a 

pensar em abandoná-lo (embora isso também possa 

ocorrer). Alguns alunos conseguem enfrentar as 

dificuldades e interpretá-las como se fossem 

desafios a serem superados, enquanto outros as 

vêem como barreiras instransponíveis (Zajacova, 

Lynch & Espenshade, 2005). Esta última situação 

pode resultar de uma atitude passiva frente àquilo 

que é percebido como frustrante, configurando uma 

propensão ao abandono do curso. A intenção de 

largar o curso, assim, parece ser uma reação 

desesperançada de esquivar-se de uma situação 

aversiva frente à qual o estudante sente-se sem 

capacidade de enfrentamento. Nesse sentido, o grau 

de motivação para o curso específico (não avaliada 

neste estudo) bem como características mais gerais 

de personalidade (como pró-atividade), podem ser 

fatores que diferenciem aqueles que persistem nos 

cursos, dos que desistem frente às dificuldades. 

Porém, os relatos também deixam evidente a 

importância que um contexto acadêmico bem 

estruturado em termos de informação e apoio tem 

para uma boa adaptação no início do curso. De fato, 

sabe-se que o ambiente e a cultura organizacional 

da instituição repercutem no desenvolvimento e 

desempenho do estudante, mais do que 

características estruturais como tamanho, missão ou 

seletividade da universidade (Berger, 2000). A 

integração com os demais estudantes (calouros e 

veteranos) e o próprio “trote” são também fatores 

que concorrem para uma adaptação mais tranqüila, 

na medida em que os elos interpessoais são 

fortalecidos, tornando a busca e o recebimento de 

apoio mais fáceis. 

Após as primeiras semanas e a integração 

inicial, o papel do grupo (colegas) parece ficar mais 

evidente. A satisfação com a vida universitária 

parece associada com o quanto o grupo corresponde 

às expectativas sociais dos estudantes. De acordo 

com essa idéia, Diniz e Almeida (2006) verificaram 

que, especialmente no primeiro semestre, os 

relacionamentos interpessoais eram mais 

importantes para a adaptação do que a gestão de 

responsabilidades, cuja importância aumentava 

apenas no segundo semestre. Isso é compreensível, 

pois, uma vez que o calouro ainda não tem uma 
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imagem individual de si mesmo como estudante de 

uma dada profissão, sua referência identitária é 

antes de tudo o coletivo do qual faz parte. Percebe-

se, assim, a importância da integração ao grupo 

como fator de adesão ao curso no início da vida 

acadêmica (Lassance & Gocks, 1995). É no espaço 

coletivo que os indivíduos partilham suas 

expectativas e se apropriam dos mitos ou estruturas 

narrativas próprias de cada curso. São as 

justificativas do tipo “no início é assim mesmo” ou 

“depois do segundo ano melhora” que ajudam o 

estudante a dar um sentido ao seu percurso na 

faculdade, e assim lidar também com as suas 

dificuldades. Dessa forma, a importância da 

interação com os colegas não se restringe ao 

aspecto afetivo ou de amizade. A inserção social do 

estudante possibilita a este construir um sentido 

partilhado acerca das suas experiências no curso – 

positivas e negativas – ajudando-o a desenvolver 

estratégias de ajustamento na universidade. 

Além do grupo, os professores e as 

oportunidades de envolvimento acadêmico extra-

classe também foram citados como elementos que 

favorecem a adaptação, como revelam outras 

pesquisas (Bardagi, 2007; Fior & Mercuri, 2003; 

Kuh, 1995; Kuh & Hu, 2001; Pascarella & 

Terenzini, 2005). Embora no caso dos professores 

as referências não tenham sido muito evidentes, os 

relatos sugerem que os professores influenciam o 

envolvimento do aluno em função da forma como 

preparam e ministram suas aulas e se relacionam 

com os alunos (Kuh & Hu, 2001; Pascarella & 

Terenzini, 2005). Professores interessados em que 

os alunos aprendam parecem funcionar como 

estímulo para a adesão ao curso, ao passo que 

professores desinteressados estimulam o 

desengajamento dos calouros. Paralelamente à 

relação professor-aluno, as atividades 

extracurriculares também auxiliam na adaptação, na 

medida em que possibilitam aos alunos integrarem-

se ainda mais à dinâmica do curso, conhecendo 

mais colegas e professores, e ainda tendo a 

oportunidade de explorar aspectos da formação não 

contemplados nas aulas (Fior & Mercuri, 2003).  

Quanto às dificuldades enfrentadas, nenhuma foi 

considerada de manejo muito difícil pela maioria 

dos entrevistados. Para lidar com as dificuldades 

acadêmicas (como desempenho nas disciplinas), 

colegas e até mesmo professores foram citados 

como as principais fontes de apoio. Já para 

dificuldades de cunho mais emocional, ligadas a 

dificuldades em viver sozinho ou de adaptar-se à 

nova vida social imposta pela universidade, as 

referências privilegiadas foram os pais ou outros 

parentes, ainda que espacialmente distantes dos 

estudantes, indicando a importância do apoio 

familiar para a adaptação dos calouros ao contexto 

universitário (Mounts, 2004; Mounts & cols. 2006; 

Wintre & Yaffe, 2000). 

De um modo geral, os resultados deste estudo 

indicam que a adaptação à universidade entre 

calouros depende de muitos fatores, sendo que 

alguns deles não estão ligados diretamente ao 

contexto acadêmico, como o fato de o estudante 

morar com a família ou não, e a própria rede de 

apoio social com a qual o calouro pode contar fora 

da universidade. Apesar disso, o contexto 

universitário tem um papel importante a 

desempenhar no processo de adaptação à 

universidade. É essencial, no início do curso, prover 

informações de qualidade aos ingressantes relativas 

à vida acadêmica e também dar apoio efetivo para 
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que o aluno possa usufruir corretamente e sem 

dificuldades dos benefícios que a universidade 

oferece, especialmente nas primeiras semanas após 

o ingresso (por exemplo, obtenção de documentos, 

procedimentos de matrícula, uso de bibliotecas, 

restaurante universitário, localização das unidades e 

serviços, normas da instituição, etc.). 

 Concomitantemente, é necessário que os cursos 

estimulem a integração social dos alunos, na 

medida em que o grupo tem um papel fundamental 

na construção da identidade dos novos 

universitários e também na construção de uma rede 

de apoio afetivo e acadêmico que possa auxiliá-los 

em caso de dificuldades. Atividades de integração 

podem ser propostas dentro de cada curso e também 

entre os cursos, promovendo o contato dos alunos 

com diversidade de idéias e pessoas. Ainda, é 

preciso oferecer serviços especializados que possam 

dar atenção àqueles estudantes que venham a se 

deparar com maiores dificuldades de adaptação, 

seja por estarem longe da família, por não se 

sentirem eficazes para fazer amigos, por não 

conseguirem se organizar para dar conta das 

exigências acadêmicas ou mesmo por apresentarem 

outros problemas pessoais que possam interferir no 

seu funcionamento cotidiano. 

      De toda forma, novas pesquisas são necessárias 

para explorar de modo mais aprofundado os 

aspectos envolvidos na adaptação à universidade 

evidenciados neste estudo. Nesta pesquisa todos os 

participantes eram provenientes de uma mesma 

instituição e foram convidados a participar do 

estudo. O fato de que quase todos os entrevistados 

não tenham relatado insatisfação ou dificuldades 

acentuadas, caracterizando situações de pré-

abandono de curso, talvez seja decorrente do caráter 

voluntário da participação na pesquisa, o que pode 

ter levado à auto-seleção de alunos melhor 

adaptados aos seus cursos. Esse viés da amostra 

pode também explicar por que dificuldades 

acadêmicas mais críticas não tenham sido salientes 

nas entrevistas. Contudo, é muito provável que 

existam situações de desadaptação severa entre os 

estudantes. Futuros estudos podem buscar 

descrever, quantitativamente, a severidade de 

alguns problemas de adaptação que porventura 

existam, tais como depressão, solidão, estresse entre 

outros. Também seria interessante identificar casos 

de desadaptação mais extremos para estudá-los 

qualitativamente em maior detalhe, buscando 

compreender aspectos específicos, pessoais e 

contextuais, que dificultam a adaptação à 

universidade.  
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Possíveis influências da elaboração de desenhos sobre 
narrativas infantis 

 
 Análise de narrativas infantis  

 
Maria do Rosário de Fátima Rodrigues 

Sávio Silveira de Queiroz 
Heloisa Moulin de Alencar 

 
Resumo 
 
Analisaram-se narrativas de 60 crianças, comparando-se suas características, com o desenho do cenário antes e depois da história, divididas nas seguintes 

situações de produção: 15 alunos de 7 anos (da 1ª série) e 15 de 9 anos (da 3ª série) desenharam um cenário em um editor de imagens, para basear uma 

história que foi escrita posteriormente por eles no editor de textos;  15 alunos, de cada uma das idades e séries mencionadas, realizaram essas atividades 

inversamente. Os resultados indicaram que a situação desenho antes influenciou o aparecimento das características “explicação causal” e “desfecho 

elaborado” nas narrativas das crianças de 7 anos; e “resolução da situação-problema explicada” nas narrativas das crianças de 9 anos. A situação desenho 

depois influenciou, nas narrativas das crianças de 7 anos, o surgimento das características “explicação mágica” e “resolução da situação-problema sem 

coerência”; e entre as crianças de 9 anos, a característica “desfecho com mudança de tópicos”.  

Palavras-chave:Narrativa, desenho, produção. 

 

 

Possible influences of the elaboration of drawings on children narratives 
 

Abstract 
 
There was an analysis of 60 narratives made by children, comparing their characteristics with drawings of the setting, before and after the story, divided in 

the following situations of production: 15 students of 7 years old, from first grade (1st grade) and 15 of 9 years old, from third grade (3rd grade), drawn a 

setting in a image editor for a story that has been written by them in a text editor;  15 students, of each age and grade mentioned, realized these same 

activities inversely. The results indicate that the situation drawing-before had influence on the apparitions of the characteristics "causal explanation" and 

“elaborated ending” in the narratives of 7-years old children, and the “resolution of the situation-problem explained” in the narratives of 9-years old 

children. The situation drawing-after influenced, in the narratives of 7-years old children, the appearance of characteristics of “magical explanation” and 

“solving the situation-problem without coherence”, and between the 9-years old children, the characteristics “ending with topic changes”. 

Keywords: Narratives, drawing, production. 

 

 

Posibles influencias de la elaboración de dibujos sobre narraciones infantiles 
 

Resumen 
 

Se analizaron narraciones de 60 niños comparando sus características con el dibujo del escenario antes y después de la historia, divididas en las siguientes 

situaciones de producción: 15 alumnos de 7 años (del 1° grado) y 15 de 9 años (del 3° grado) dibujaron un escenario en un editor de imágenes para basar 

una historia que fue escrita posteriormente por ellos en el editor de textos;  15 alumnos de cada una de las edades y grados mencionados realizaron esas 

actividades inversamente. Los resultados indicaron que la situación dibujo antes influenció el aparecimiento de las características “explicación causal” y 

“desenlace elaborado” en las narraciones de los niños de 9 años. En las narraciones de los niños de 7 años, la situación dibujo después tuvo influencia en 

la aparición de las características “explicación mágica” y “resolución de la situación-problema sin coherencia”; y entre los niños de 9 años, la 

característica “desenlace con cambio de tema”. 

Palabras clave: Narración, dibujo, producción.
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Introdução 
 

O ponto de partida do desenvolvimento da 

competência narrativa seria a brincadeira de faz-de-

conta, tendo como aliada a linguagem infantil que 

se parece com as fórmulas repetitivas e rimadas dos 

contos de fadas. Inicialmente, os cenários das 

histórias seriam concebidos como fantasiosos e os 

personagens preferidos seriam tidos como reais. 

Observa-se que as crianças menores possuem 

expectativas centradas na situação, nas ações que os 

personagens desempenham, interpretando a história 

como passado, real, e que, gradativamente, tornam-

se mais seqüenciais na descrição dos eventos e mais 

lógicas nas histórias. (Amaro & Moreira, 2001). 

Pillar (1996) constatou que, após o período de 

diferenciação do desenho e da escrita, no estágio da 

incapacidade sintética e no nível pré-silábico, há 

uma afinidade entre desenhar e escrever. Todavia, 

mesmo com uma linha evolutiva comum, a autora 

percebeu que pode haver, tanto uma correlação 

entre o desenho e a escrita, como uma precedência 

do desenho sobre a escrita, sugerindo que: assim 

como é possível encontrar correlação entre desenho 

e escrita é possível verificar, também, correlação 

entre desenhos e textos narrativos. 

Nesta pesquisa buscou-se ampliar a 

compreensão do trabalho de Pillar (1996), a saber: 

se o desenho é uma atividade que influencia a 

construção de conhecimentos relativos à escrita, 

haveria influência de uma situação de produção do 

desenho em textos narrativos? Para tanto, tenta-se 

trabalhar sobre os seguintes objetivos: Identificar as 

características da narrativa das crianças de 7 anos; 

Identificar as características da narrativa das 

crianças de 9 anos;  Comparar as características da 

narrativa das crianças de 7 anos com as 

características da narrativa das crianças de 9 anos; 

Comparar as características da narrativa das 

crianças de 7 anos, na situação de produção na qual 

o desenho tenha sido elaborado anteriormente à 

narrativa, com as características da narrativa das 

crianças de 7 anos, na situação de produção na qual 

o desenho tenha sido elaborado posteriormente à 

narrativa; Comparar as características da narrativa 

das crianças de 9 anos, na situação de produção na 

qual o desenho tenha sido elaborado anteriormente 

à narrativa, com as características da narrativa das 

crianças de 9 anos, na situação de produção na qual 

o desenho tenha sido elaborado posteriormente à 

narrativa. 

Analisar-se-á, pois, a evolução da narrativa 

infantil em duas situações de produção (desenho 

antes e depois da história), destacando suas 

características, a saber: Inclusão de elementos 

mágicos, explicação mágica. Sincretismo, 

justaposição, elementos mágicos, explicação 

psicológica, resolução da situação-problema sem 

coerência, desfecho com mudança de tópicos, 

inclusão de personagens exteriores à história, 

explicação psicológica, explicação causal, 

resolução da situação-problema não explicada, 

desfecho não elaborado, intenção do personagem, 

resolução da situação-problema, implicação 

lógica, resolução da situação-problema explicada e 

desfecho elaborado. 

Conforme Souza (2001), o sincretismo é um 

fenômeno que expressa a correspondência da falta 

de ligações objetivas a um excesso de ligações 

subjetivas no pensamento. Assim sendo, a criança 

liga tudo a tudo, sem que seja possível verificar as 
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relações existentes entre os elementos. Isso ocorre 

porque o pensamento desconhece a lógica das 

relações, a adição e a multiplicação de classes 

lógicas, utilizando-se de ligações globais, não 

analisáveis. A autora considerou o sincretismo 

como uma das principais características de uma 

reconstituição fantasiosa de história, pois, neste tipo 

de reconstituição, a criança une idéias e sentimentos 

sem que se possa saber quais os elementos que uniu 

e por quais relações isso ocorreu.  

Outra das características principais da 

reconstituição fantasiosa de histórias, segundo 

Souza (2001), é a justaposição, na qual a criança 

justapõe idéias na tentativa de compreender a 

história. Segundo a autora, a justaposição ocorre 

pela incapacidade de fazer sínteses e de 

compreender as relações entre parte e todo. Essa 

tendência pode ser observada na linguagem da 

criança, especialmente a pequena, na qual é notada 

a ausência de ligações entre os juízos sucessivos, 

pela ausência de conjunções.  

Sobre a característica inclusão de elementos 

mágicos pode-se verificar, segundo Geist e 

Aldridge (2002), que esta é comum nas histórias 

que as crianças menores contam. Há progressão nas 

histórias que as crianças contam, em função das 

idades e séries escolares, de fantásticas, passando 

por narrativas fictícias, até se tornarem reais. Os 

autores analisaram histórias que as crianças criaram 

depois de terem participado de um “seminário dos 

contos de fadas”, enfocando o personagem e 

organização das histórias e identificaram que, 

enquanto as crianças mais novas contavam histórias 

fantásticas de guarda-chuvas, planetas, magia e de 

bruxas más que transformavam crianças em 

comida, o segundo grupo contou histórias de ficção 

realista sobre caçadores, reis e rainhas, sendo que 

quase todas as histórias eram plausíveis e, 

finalmente, o terceiro grupo, de crianças maiores, 

tendeu a contar narrativas pessoais que se 

relacionavam diretamente às experiências de vida 

deles ou simplesmente contavam eventos que 

aconteceram a alguém.  

Sobre a inclusão de personagens exteriores à 

história, em analogia com o trabalho de Souza 

(2001), é possível considerá-la como uma das 

características elementares de narrativas porque, 

segundo a autora, uma das tendências da 

reconstituição fantasiosa de história é a inclusão de 

elementos subjetivos ou externos à história, tais 

como, elementos de outras versões de uma história 

ou de outros contextos, para explicar as ações dos 

personagens ou eventos da história.  

A intenção do personagem, por sua vez, de 

acordo com Souza (2001), se exemplifica por meio 

da reconstituição interpretativa de histórias que 

demonstra a inclusão de elementos inferidos a partir 

do conto, advindos das hipóteses feitas pela criança, 

para explicar as ações dos personagens ou eventos 

do enredo. Segundo a autora, as inferências podem 

referir-se às intenções dos personagens ou a 

indícios interpretados pela criança e por ela 

empregados para reconstituir a história. A intenção 

do personagem se vincula às relações de implicação 

mais do que de causa e efeito, o que sugere que as 

ações engendradas pelos personagens estão ligadas 

a uma formulação do tipo Se... Então..., a saber, ‘se’ 

determinado evento aconteceu, ‘então’ é provável 

que a conseqüência que se seguiu tenha nele a sua 

razão. Logo, é possível extrair uma idéia de regra, 

abstraída no desenrolar da história.  
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Além desta, a causalidade é uma das 

características que promovem o encadeamento das 

ações dos personagens e dos eventos das histórias. 

Devido a sua importância no desenrolar da história, 

foi analisada enquanto explicação mágica, 

explicação psicológica, explicação causal e 

implicação lógica, avaliadas, nessa ordem 

ascendente, como características que se manifestam 

evolutivamente nas narrativas. 

De acordo com o trabalho de Souza (2001), é 

possível considerar a explicação mágica como uma 

das características elementares de uma narrativa, 

pois segundo a autora, uma das tendências da 

reconstituição fantasiosa de histórias é o emprego 

da causalidade mágica para explicar as ações dos 

personagens ou eventos da história. A explicação 

mágica implica em uma ação, motivação ou 

transformação mágica, como causa de um 

acontecimento ou motivação. Ao considerá-la como 

uma das características de uma narrativa fantástica, 

espera-se, por exemplo, que no decorrer do 

desenvolvimento das narrativas seja mais comum a 

explicação psicológica e a explicação causal. 

Segundo Piaget (1966/1999), há uma espécie de 

explicação da causalidade que ao invés de 

esclarecer um evento, mediante uma causa material, 

o explica por meio de uma ação ou estado 

psicológico. A esse tipo de explicação o autor 

chamou de motivação. Trata-se de quando a criança 

procura nos fatos não uma causa material 

propriamente dita, mas a intenção, o motivo que 

levou à ação e, às vezes, à causa psicológica. Souza 

(2001) observou na reconstituição verbal de contos 

a presença de relações causais denominadas 

psicológicas, visto se referirem, segundo a autora, a 

estados motivacionais como causas para ações ou 

eventos. Mas, a palavra explicação, em Piaget 

(1966/1999), é adotada em um sentido de 

explicação causal ou final, que significa traçar pelo 

pensamento a causa dos fenômenos, quer essas 

causas sejam eficientes ou finais, conforme se trate 

de fenômenos naturais ou de máquinas.  

Com efeito, para se compreenderem os eventos 

de uma história é necessário inferir as causas físicas 

e psicológicas que relacionam um evento com 

outro. Considera-se que o uso do conhecimento 

sobre os planos para alcançar um objetivo ou 

raciocínio causal conduz a estruturar uma seqüência 

de eventos, em um episódio, dando-lhe coerência. 

Para compreender a estrutura de um conto é 

necessário realizar inferências causais. Descrever as 

causas e determinar as conseqüências dos eventos 

conduz a organizar o conto em uma rede de eventos 

e não a considerá-lo como uma série desconectada 

de fatos. Neste sentido, a coerência da história se 

determina, em parte, no plano da causalidade. O 

aumento do número de conexões causais que as 

crianças podem realizar implica em um avanço na 

compreensão dos eventos (Borzone, 2005). De 

acordo com Rosemberg (1994), mesmo que as 

crianças antes dos 6 anos possam produzir histórias 

com algum episódio baseado em um objetivo, é 

somente depois dos 8 anos que recuperam os 

objetivos em forma similar aos dos adultos. O 

padrão evolutivo neste aspecto se caracteriza pelo 

desenvolvimento gradual da habilidade para 

reconhecer múltiplas relações causais e para 

reconhecer as causas psicológicas. Assim, as 

crianças recuperam e codificam informação sobre 

quem, quando e onde os eventos sucederam, sobre o 

que estava se passando e o porquê e qual o 

resultado daquilo que se passou. Isso quer dizer 
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que, ao recuperarem todos estes elementos, podem 

organizar os eventos em uma estrutura episódica 

coerente.  

Além das ligações causais, existem nas 

narrativas ligações de implicação, que ligam não 

um fato a outro fato, mas uma razão a uma 

conseqüência ou um conceito a seu antecedente 

lógico. De acordo com Piaget (1967/sd), todo ato de 

inteligência socializada implica não somente na 

consciência de uma direção determinada do 

pensamento, mas ainda na consciência das ligações 

entre as afirmações sucessivas do relato, que são as 

ligações de implicação. Conforme o autor, é 

somente depois de 7-8 anos, quando do declínio do 

realismo, que os diversos tipos de ligação começam 

a se diferenciar, e que a relação de implicação 

lógica torna-se autônoma. Segundo Souza (2001), 

na reconstituição interpretativa de contos de fadas, 

as crianças empregam relações de implicação mais 

do que de causa e efeito. Trata-se de uma 

formulação do tipo Se... Então..., a saber, ‘se’ 

determinado evento aconteceu, ‘então’ é provável 

que a conseqüência que se seguiu tenha nele a sua 

razão. Assim, é possível extrair uma idéia de regra, 

abstraída no desenrolar da história. 

Para se avançar um pouco mais nessa descrição 

evolutiva, será citada a pesquisa de Brandão e 

Spinillo (1998) na qual examinaram a relação entre 

o tipo de resposta fornecido e os elementos 

estruturais de uma história, a saber: situação-

problema, resolução da situação-problema e 

conclusão. As autoras apresentaram tarefas de 

reprodução de uma história ouvida e perguntas 

inferenciais sobre a mesma história a 40 crianças, 

divididas em dois grupos de idade: 4 e 6 anos. 

Observaram que, aos 4 anos, as respostas 

consideradas corretas foram mais freqüentes diante 

das perguntas relacionadas à identificação da 

situação-problema do que nas perguntas sobre a 

resolução da situação-problema e conseqüência ou 

desfecho. Aos 6 anos, as respostas precisas 

ocorreram mais nas questões relacionadas à 

identificação da situação-problema e à 

conseqüência, ou desfecho, do que nas perguntas 

sobre a resolução da situação-problema. 

Como visto, há uma diferença evolutiva, quanto 

à identificação dos elementos estruturais de uma 

história. Assim, a fim de acompanhar a evolução da 

resolução da situação-problema nas narrativas desta 

pesquisa, essa evolução será descrita por meio do 

sistema de análise de Silva e Spinillo (2000), a 

partir do qual se considera que são mencionadas as 

seguintes características: resolução da situação-

problema sem coerência, resolução da situação-

problema não explicada e resolução da situação-

problema explicada, articuladas aos outros 

elementos estruturais de uma narrativa, como a 

situação-problema e conclusão. Dessa forma, foram 

enfatizadas algumas características da resolução da 

situação-problema nas narrativas. Entretanto, para 

finalizar essa descrição evolutiva, serão 

mencionadas as características do desfecho de uma 

história, por meio do sistema de análise de Spinillo 

e Martins (1997), a partir do qual as seguintes 

características são abordadas: desfecho com 

mudança de tópicos, desfecho não explicado e 

desfecho elaborado. Em análise da produção verbal 

de histórias coerentes de crianças, entre 6-7 anos, 

Spinillo e Martins (1997) verificaram que crianças 

nesta faixa-etária têm dificuldades em definir e 

manter o tópico ao longo da narrativa, e, 

principalmente, em elaborar um desfecho 
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relacionado com o evento principal e os episódios 

narrados. Segundo os autores, o desfecho parece ser 

o indicador mais difícil de ser estabelecido na 

produção de uma história coerente. Desfechos 

elaborados são geralmente observados em histórias 

com outros indicadores, também elaborados, como 

por exemplo, personagens, eventos e tópicos da 

narração definidos e mantidos no decorrer da 

história, que são favoravelmente influenciados pela 

aquisição da leitura e da escrita. 

A partir desses trabalhos optou-se, nesta 

pesquisa, por propor à criança que fizesse um 

desenho que representasse o cenário no qual 

aconteceria uma história a ser escrita por ela. Dessa 

forma, esperava-se que a situação de produção 

constituída como um desenho cenário demandasse 

da criança a representação do espaço no qual se 

desenrolariam possíveis eventos causais a serem 

descritos na elaboração da história. Nesse caso, 

acreditava-se que o desenho antes da história, como 

cenário, seria uma situação de produção favorável à 

manifestação de narrativas elaboradas, ou seja; 

imaginar o cenário da história e desenhá-lo, 

influenciaria a produção do texto narrativo. 

Considerando-se o exposto, o presente trabalho 

teve por objetivo analisar, em uma perspectiva 

psicogenética, a produção de textos narrativos, 

elaborados por crianças de 7 e 9 anos, que cursavam 

a 1ª e 3ª série, respectivamente, por meio da 

comparação das características e dos níveis da 

narrativa com a elaboração do desenho do cenário 

da história, antes e depois da produção do texto 

narrativo. 

 

Método 
 

Os participantes desta pesquisa foram 60 

crianças (36 meninas e 24 meninos), com 7 e 9 

anos, alunos da 1ª e 3ª séries do ensino 

fundamental, de duas escolas particulares, de uma 

cidade do interior de Minas Gerais.  

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados 

o ‘software’ “Recontando Histórias” (Gomes & 

Rodrigues, 2005), composto de nove contos de 

fadas tradicionais, oito atividades, cinco 

curiosidades e dois estudos, acessados a partir da 

tela principal, ilustrada com um cenário comum 

para todos os contos. Ressalta-se que somente duas 

atividades foram utilizadas na presente pesquisa, as 

quais serão apresentadas a seguir. 

Na primeira etapa do procedimento, os alunos de 

cada série participaram, em sala de aula, de uma 

exposição dialogada sobre a estrutura básica de uma 

narrativa que, conforme Ferreira e Spinillo (2003), 

consistiu na instrução explícita sobre as partes de 

uma história: início, meio e fim, e do que tratam: os 

personagens e o lugar onde as situações acontecem, 

os acontecimentos propriamente ditos e finalmente, 

a resolução da situação-problema. Quanto ao 

desenho, foram enfatizadas as características do 

cenário de uma história, como o espaço onde 

acontecem as narrativas. A segunda etapa do 

procedimento ocorreu no laboratório de informática 

onde a instrução e a própria coleta de dados 

diferenciaram-se de acordo com a situação de 

produção do texto narrativo e desenho, a saber: Em 

uma 1ª e 3ª série, 15 alunos de 7 e de 9 anos, 

desenharam um cenário, para uma história que foi
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As histórias acontecem em lugares diversos – florestas, castelos, lagoas...
Esses lugares são chamados de cenário ou paisagem.
Você deverá desenhar um cenário para uma história.

Para desenhar o cenário preste atenção:
•Nas formas das coisas que estão ao seu redor

•Nas cores da natureza e dos objetos

•Nos movimentos das pessoas e dos bichos

•No barulho, no cheiro e até nos sabores

Sua paisagem deverá expressar suas sensações, sentimentos e reflexões 
sobre o ambiente a ser desenhado.

O Cenário

Desenhando

SairVoltar Histórias Curiosidades EstudosAtividades
 

Figura 1. Cenário 

No início da história, geralmente, o narrador descreve o cenário e o 
personagem. 

No Meio da história há uma descrição de uma situação. 

Imagine uma situação para sua história. Um fato, uma cena (aventura, emoções, 
suspense, encontros...)

Pense nas causas dessa situação. O porquê; os fatores que contribuíram para o 
acontecimento.

Preveja as conseqüências dessa situação. O que o acontecimento provocou.

No Fim da história, geralmente, há a resolução da situação que foi descrita.

Escrevendo uma história

Para escrever sua história clicar no botão Escrevendo
Escrevendo

SairVoltar Histórias Curiosidades EstudosAtividades

 

Figura 2. História 

 

escrita posteriormente por eles; em outra 1ª e 3ª 

série, 15 alunos de 7 e de 9 anos, escreveram uma 

história, para um cenário que foi desenhado 

posteriormente por eles. O tempo utilizado para a 

instrução na sala de aula foi de 1hora/aula. Os 

participantes realizaram as atividades de desenho e 

escrita, no laboratório, em média durante dois 

encontros, sendo 1 hora/aula por semana. 

 

Tratamento dos dados 
 

As narrativas foram lidas em conjunto por um 

grupo de pesquisadores. No decorrer da primeira 

leitura foram elaboradas as categorias detalhadas, 

de análise das narrativas. A seguir, elaboraram-se as 

categorias resumidas. Então, cada narrativa foi 

analisada separadamente. As categorias detalhadas 

foram utilizadas predominantemente na análise 
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qualitativa, e as resumidas, na quantitativa. Na 

contagem das características utilizou-se o critério 

do somatório. Tal critério possibilitou a divisão das 

narrativas naquelas que apresentaram mais ou 

menos vezes a mesma característica. Os dados 

considerados como não são aderentes à distribuição 

normal, foram tratados pelo programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences). 

Utilizaram-se análises não-paramétricas que, ao 

invés de utilizarem a média e o desvio padrão que 

são os parâmetros da distribuição normal, utilizam a 

ordem dos valores para caracterizá-los, criando 

rankings entre eles, pois a média não os representa 

bem. As análises inferenciais utilizadas foram 

baseadas em teste de significância, em abordagem 

não-paramétrica, quando se trabalhou com variável 

quantitativa, em duas estratégias: Teste de Mann-

Whitney – verificando se houve diferença 

significativa no somatório de determinada 

característica na mesma narrativa; Teste exato de 

Fisher - permitiu calcular a probabilidade de 

associação das características em análise, ou seja, a 

probabilidade de tais características serem 

independentes, mesmo com número total de dados 

pequeno, produzindo erro menor do que se fosse 

utilizado o teste de Qui Quadrado.  

 

Resultados 
 

Considerando a usual limitação de páginas para 

apresentação de qualquer artigo científico, 

apresentar-se-ão os resultados em função de cada 

objetivo traçado, destacando textualmente das 

tabelas apenas os itens em que houve diferença 

estatística significante (para valores de p < 0,05). 

Os objetivos específicos 1, 2 e 3 foram tratados a 

partir dos resultados apontados nas tabelas 1, 2 e 3. 

Perguntou-se, então, se a mudança das idades 

alteraria significativamente as características das 

narrativas. Essas respostas enfocaram a presença da 

característica e o seu somatório, ou seja, se 

determinada característica apareceu na narrativa de 

cada participante, e quantas vezes a mesma 

característica apareceu na narrativa, conforme 

demonstrado na Tabela 1 e Tabela 2, 

respectivamente, nas quais o valor de p < 0,05. A 

explicação psicológica apareceu nas narrativas de 

dez participantes de 7 anos e 18 participantes de 9 

anos. Observou-se essa característica 15 vezes nas 

narrativas das crianças de 7 anos e 37 vezes nas 

narrativas das crianças de 9 anos. De acordo com o 

teste exato de Fisher (p = 0,035) e teste Mann-

Whitney (p = 0,033), utilizados na análise 

comparativa entre as idades dos alunos, a variável 

idade influenciou significativamente a presença e o 

somatório da característica explicação psicológica.  

Para atender ao estabelecido pelos objetivos 

específicos 4 e 5, bem como apreender mais 

detalhadamente o sentido das narrativas, ver-se-ão 

as mesmas características de acordo com a situação 

de produção. Dessa maneira, formular-se-ão as 

mesmas questões em função da situação de 

produção. Será que o fato de fazer a narrativa antes 

ou depois do desenho interfere significativamente 

em suas características? Essas respostas enfocaram 

a presença das características e o seu somatório, ou 

seja, se determinada característica apareceu na 

narrativa de cada participante, e quantas vezes uma 

característica apareceu na mesma narrativa, 

conforme demonstrado na Tabela 3 e Tabela 4, 

respectivamente, nas quais o valor de p < 0,05. 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ● Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008 ● 203-219 

 

211

Tabela 1. Comparações da presença das características nas narrativas segundo as idades. 
 

7 anos  9 anos 
Características das narrativas 

N %  N % 

Teste exato 
de Fisher 

Sincretismo 2 6,7  7 23,3 0,073 

Justaposição 11 36,7  11 36,7 1,000 

Inclusão de elementos mágicos 11 36,7  8 26,7 0,290 

Inclusão de personagens exteriores à 
história 

5 16,7  1 3,3 0,097 

Intenção do personagem 2  6,7  1 3,3 0,500 

Explicação mágica 4 13,3  2 6,7 0,335 

Explicação psicológica 10 33,3  18 60,0 
0,035 

(p < 0,05) 

Explicação causal 15 50,0  20 66,7 0,147 

Implicação lógica 3 10,0  3 10,0 1,000 

Resolução da situação-problema sem 
coerência 

4 13,3  3 10,0 0,500 

Resolução da situação-problema não 
explicada 

11 36,7  11 36,7 1,000 

Resolução da situação-problema 
explicada 

7 23,3  12 40,0 0,133 

Desfecho com mudança de tópicos 3 10,0  4 13,3 0,500 

Desfecho não elaborado 18 60,0  20 66,7 0,395 

Desfecho elaborado 8 26,7  6 20,0 0,381 

 
 

A comparação entre as duas situações de 

produção e a explicação mágica, apresentada nas 

narrativas, foi estatisticamente significativa, 

segundo o teste exato de Fisher (p = 0,05), dentre 

as narrativas das crianças de 7 anos. A comparação 

entre as duas situações de produção e o somatório 

dessa característica, apresentada nas narrativas das 

crianças de 7 anos, também foi estatisticamente 

significativa, conforme o teste Mann-Whitney 

(p = 0,035). 

Quanto à característica explicação causal, 

apresentada nas narrativas, foi estatisticamente 

significativa conforme o teste exato de Fisher 

(p = 0,013), dentre as narrativas das crianças de 7 

anos, sendo também estatisticamente significativa 

conforme o teste Mann-Whitney (p = 0,012), no 

somatório da mesma característica.  

Por meio do teste exato de Fisher foi possível 

verificar que, ao se comparar a presença da 

característica resolução da situação-problema sem 

coerência, houve diferença significativa (p = 0,050), 

segundo as situações de produção, dentre as 

narrativas das crianças de 7 anos. Ressalta-se que, 
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Tabela 2. Comparações do somatório das características nas narrativas conforme as idades. 
 

Características das narrativas 
7 

anos 
9 anos 

Teste Mann-
Whitney 

Sincretismo 2 9 0,066 

Justaposição 24 13 0,723 

Inclusão de elementos mágicos 18 12 0,418 

Inclusão de personagens exteriores à história 5 1 0,088 

Intenção do personagem 3 1 0,544 

Explicação mágica 4 4 0,460 

Explicação psicológica 15 37 
0,033 

(p < 0,05) 

Explicação causal 16 28 
0,049 

(p < 0,05) 

Implicação lógica 3 4 0,966 

Resolução da situação-problema sem coerência 4 3 0,690 

Resolução da situação-problema não explicada 11 11 1,000 

Resolução da situação-problema explicada 8 13 0,186 

Desfecho com mudança de tópicos 3 4 0,690 

Desfecho não elaborado 18 20 0,595 

Desfecho elaborado 8 6 0,545 

 

por meio do teste Mann-Whitney, foi possível 

observar que, ao se comparar o somatório da 

característica resolução da situação-problema sem 

coerência, houve diferença significativa 

(p = 0,035), segundo as situações de produção, 

também dentre as narrativas das crianças de 7 anos. 

Enfatiza-se que somente nas narrativas escritas 

antes do desenho apareceu a característica resolução 

da situação-problema sem coerência. 

Será visto a seguir se o fato da criança elaborar 

uma narrativa antes ou depois do desenho altera a 

característica resolução da situação-problema 

explicada. A comparação entre as duas situações de 

produção e a presença dessa característica, 

apresentada nas narrativas, foi estatisticamente 

significativa, segundo o teste exato de Fisher 

(p = 0,030), dentre as narrativas das crianças de 9 

anos. Ressalta-se que a comparação entre as duas 

situações de produção no somatório da 

característica resolução da situação-problema 

explicada, apresentada nas narrativas, também foi 

estatisticamente significativa, segundo o teste 

Mann-Whitney, (p = 0,025), dentre as narrativas 

das crianças de 9 anos. Enfatiza-se que essa 

característica prevaleceu nas narrativas escritas 

depois do desenho. 

De acordo com o teste exato de Fisher, utilizado 

na análise comparativa entre as situações de 

produção, a variável situação de produção 

influenciou significativamente a presença da
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Tabela 3. Comparações da presença das características nas narrativas segundo as situações de produção. 
 

7 anos - Teste exato 
de Fisher 

 9 anos - Teste exato 
de Fisher 

Características das narrativas 
Narrativa antes e 

depois do desenho 
 Narrativa antes e 

depois do desenho 

Sincretismo 0,241  0,500 

Justaposição 0,225  0,225 

Inclusão de elementos mágicos 0,225  0,341 

Inclusão de personagens exteriores à história 0,165  0,500 

Intenção do personagem 1,000  0,500 

Explicação mágica 0,050 (p = 0,05)  1,000 

Explicação psicológica 0,350  0,132 

Explicação causal 0,013 (p = 0,05)  0,350 

Implicação lógica 0, 112  0,112 

Resolução da situação-problema sem coerência 0,050 (p = 0,05)  0,112 

Resolução da situação-problema não explicada 0,358  0,358 

Resolução da situação-problema explicada 0,195  0,030 (p = 0,05) 

Desfecho com mudança de tópicos 0,112  0,050 (p = 0,05) 

Desfecho não elaborado 0,132  0,650 

Desfecho elaborado 0,018 (p = 0,05)  0,084 

 
 

característica desfecho com mudança de tópicos 

(p = 0,050), dentre as narrativas das crianças de 9 

anos. De acordo com o teste Mann-Whitney, o 

somatório dessa característica teve sua 

manifestação influenciada pela situação de 

produção (p = 0,035), também dentre as narrativas 

das crianças de 9 anos. Enfatiza-se que a 

característica desfecho com mudança de tópicos 

apareceu somente nas narrativas escritas antes do 

desenho. 

O teste exato de Fisher, empregado para a 

análise comparativa entre as situações de produção, 

permitiu evidenciar que houve diferença estatística  

da presença de desfecho elaborado (p = 0,018), 

quando se comparou essa característica em 

narrativas elaboradas antes e depois do desenho, 

pelas crianças de 7 anos. Ressalta-se que a 

comparação entre as duas situações de produção no 

somatório da característica desfecho elaborado, 

apresentada nas narrativas, foi estatisticamente 

significativa, segundo o teste Mann-Whitney, 

(p = 0,015), somente dentre as narrativas das 

crianças de 7 anos. Ressalta-se que a característica 

desfecho elaborado prevaleceu nas narrativas 

escritas na situação desenho antes. 
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Tabela 4. Comparações do somatório das características nas narrativas conforme as situações de produção. 
 

7 anos - Teste 
Mann-Whitney 

 9 anos - Teste 
Mann-Whitney 

Características das narrativas 
Narrativa antes e 

depois do desenho 
 Narrativa antes e 

depois do desenho 

Sincretismo 0,150  0,555 

Justaposição 0,359  0,195 

Inclusão de elementos mágicos 0,140  0,487 

Inclusão de personagens exteriores à história 0,148  0,317 

Intenção do personagem 0,962  0,317 

Explicação mágica 0,035 (p < 0,05)  1,000 

Explicação psicológica 0,410  0,234 

Explicação causal 0,012 (p < 0,05)  0,347 

Implicação lógica 0,073  0,073 

Resolução da situação-problema sem coerência 0,035 (p < 0,05)  0,073 

Resolução da situação-problema não explicada 0,472  0,472 

Resolução da situação-problema explicada 0,185  0,025 (p < 0,05) 

Desfecho com mudança de tópicos 0,073  0,035 (p < 0,05) 

Desfecho não elaborado 0,143  1,000 

Desfecho elaborado 0,015 (p < 0,05)  0,073 

 

Discussão 
 

Dos resultados gerais, um dos pontos que chama 

atenção para ser discutido é que a influência da 

situação de produção desenho antes e depois da 

narrativa foi diferente entre as idades. Observou-se 

que a situação de produção desenho antes favoreceu 

a manifestação das características explicação causal 

e desfecho elaborado, dentre as narrativas das 

crianças de 7 anos, e, resolução da situação-

problema explicada, dentre as narrativas das 

crianças de 9 anos. E, a situação de produção 

desenho depois favoreceu a manifestação das 

características explicação mágica e resolução da 

situação-problema sem coerência, dentre as 

narrativas das crianças de 7 anos, e, desfecho com 

mudança de tópicos, dentre as narrativas das 

crianças de 9 anos. 

A situação de produção influenciou 

características típicas da causalidade infantil, como 

explicação mágica e explicação causal, dentre as 

narrativas das crianças de 7 anos, enquanto as 

crianças de 9 anos não demonstraram em suas 

narrativas a influência da situação de produção nas 

características típicas da causalidade infantil. E, nas 

duas idades, a situação de produção influenciou 

características típicas da narrativa, como resolução 

da situação-problema sem coerência, resolução da 

situação-problema explicada, desfecho com 
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mudança de tópicos e desfecho elaborado. As 

situações de produção e as idades, analisadas em 

conjunto, permitiram verificar que a situação de 

produção influenciou a causalidade das narrativas, 

somente na idade de 7 anos e influenciou 

características típicas da narrativas, diferentemente, 

em função da idade, a saber: o desenho antes da 

narrativa facilitou a emergência de resolução 

explicada da situação-problema, nas narrativas das 

crianças de 9 anos, e a emergência de desfecho 

elaborado nas narrativas das crianças de 7 anos. 

Inversamente, a situação de produção desenho 

depois influenciou a emergência de uma resolução 

da situação-problema sem coerência nas narrativas 

das crianças de 7 anos, e a emergência de um 

desfecho com mudança de tópicos nas narrativas 

das crianças de 9 anos. Sobre esses pontos de 

discussão, os dados permitiram aferir uma 

tendência à concordância entre a evolução da 

narrativa e algumas das suas características típicas 

como resolução da situação-problema e desfecho, 

influenciadas pela situação de produção, variando 

entre as idades, e, finalmente, a concordância entre 

evolução da causalidade e da narrativa em função 

da idade de 7 anos e situação de produção desenho 

antes e depois.  

Assim, de forma geral, os alunos, de 7 e 9 anos, 

que estiveram sujeitos à situação de produção 

desenho depois, apresentaram predominantemente a 

resolução da situação-problema sem coerência e 

mudança de tópicos, características que culminaram 

em uma narrativa elementar; enquanto entre os 

alunos de 7 e 9 anos que estiveram sujeitos à 

situação de produção desenho antes, houve maior 

incidência do desfecho elaborado e resolução da 

situação-problema explicada, características que 

culminaram em uma narrativa elaborada. Conforme 

foi identificado, as narrativas das crianças de 7 anos 

apresentaram na situação de produção desenho 

depois, significativamente, as características 

explicação mágica e resolução da situação-

problema sem coerência, diferentemente das 

narrativas das crianças de 9 anos, na mesma 

situação de produção, que apresentaram, 

significativamente, a característica desfecho com 

mudança de tópicos. Na situação de produção 

desenho antes, as narrativas das crianças de 7 anos 

apresentaram, significativamente, as características 

explicação causal e desfecho elaborado; enquanto 

as narrativas das crianças de 9 anos, na mesma 

situação de produção, apresentaram, 

significativamente, a característica resolução da 

situação-problema explicada.  

Esses dados permitiram verificar uma tendência 

à concordância entre idade e aspectos evolutivos da 

narrativa. Assim, de uma forma geral, as crianças 

de 7 anos apresentaram significativamente, nas 

narrativas escritas na situação de produção desenho 

depois, uma característica relativa à noção de 

causalidade e outra característica relativa ao tipo do 

desfecho de uma narrativa. As crianças de 9 anos 

apresentaram, significativamente, na mesma 

situação de produção, uma característica relativa ao 

tipo da resolução de uma situação-problema da 

narrativa. 

Dos resultados apresentados sobre a 

característica desfecho elaborado, a relevância 

recaiu sobre o aumento significativo da sua 

manifestação nas narrativas das crianças de 7 anos 

escritas na situação desenho antes. Segundo 

Spinillo e Martins (1997), o desfecho parece ser o 

indicador mais difícil de ser estabelecido na 
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produção de histórias coerentes. Na análise da 

produção de histórias coerentes de crianças, entre 6-

7 anos, os autores verificaram que elas, nesta faixa-

etária, têm dificuldades em definir e manter o 

tópico ao longo da narrativa, e, principalmente, em 

elaborar um desfecho relacionado com o evento 

principal e os episódios narrados. De acordo com as 

autoras, acredita-se que as narrativas que 

apresentaram a característica desfecho elaborado, 

especialmente das crianças de 7 anos, da 1ª série, 

foram influenciadas pela situação de produção 

desenho antes. Ou seja, supõe-se que nas narrativas 

das crianças de 7 anos, a situação, com apoio 

narrativo, favoreceu a emergência de um tipo de 

desfecho, ainda difícil de ser alcançado nessa idade.  

Sobre as narrativas das crianças de 9 anos que 

evidenciaram, significativamente, resolução da 

situação-problema explicada, na situação de 

produção desenho antes, supõe-se que essa 

característica seja mais suscetível de ser 

influenciada nessa idade. Essa hipótese 

fundamenta-se em pesquisa de Brandão e Spinillo 

(1998) na qual se examinou a relação entre o tipo de 

resposta fornecido e os elementos estruturais de 

uma história, a saber: situação-problema, resolução 

da situação-problema e conclusão. As autoras 

identificaram que, nas crianças de 4 anos de idade, 

as respostas precisas foram mais freqüentes diante 

das perguntas relacionadas à situação-problema do 

que nas perguntas sobre a resolução do problema e 

conseqüência; aos 6 anos, as respostas precisas 

ocorreram mais nas questões relacionadas à 

situação-problema e à conseqüência do que nas 

perguntas sobre a resolução do problema.  

Em analogia com essa pesquisa, pode-se supor 

que esse padrão evolutivo se mantém, a saber: os 

elementos estruturais da história seriam apreendidos 

pelas crianças, na seguinte ordem: situação-

problema, desfecho e resolução da situação-

problema. Nesse contexto, enquanto o desfecho 

seria a característica mais importante a ser 

desenvolvida nas narrativas das crianças de 7 anos, 

diferentemente, a resolução da situação-problema 

seria a característica mais importante a ser 

desenvolvida nas narrativas das crianças de 9 anos. 

Assim, a situação de produção desenho antes 

influenciaria características mais elaboradas de 

desfecho e resolução da situação-problema, nas 

narrativas das crianças de 7 e de 9 anos, 

respectivamente. 

Outro ponto relevante para discussão foram as 

diferenças entre as crianças de 7 e 9 anos, no 

somatório das características das narrativas. De 

acordo com Piaget (1966/1999), dificilmente o 

estudo da causalidade pode ser feito isoladamente 

das representações infantis. Para esse autor, deve-se 

estudar a causalidade infantil, em parte, do ponto de 

vista da estrutura do raciocínio, mais 

particularmente a partir das influências do 

egocentrismo. Assim, por exemplo, pode-se 

perguntar se a criança sente como nós a necessidade 

de uma explicação causal. Essas considerações 

podem ser contextualizadas com a constatação de 

que a criança de 6 a 8 anos pouco se interessa pelo 

“como” as coisas acontecem. A sua curiosidade é 

global. “A vida orgânica é para a criança uma 

espécie de história, bem organizada ao sabor dos 

desejos e das intenções do seu inventor.” (Piaget, 

1966/1999, p.218). Antes dos 7 ou 8 anos, para as 

crianças, a explicação causal confunde-se com a 

motivação, tendo a causalidade um caráter finalista. 

Nesse caso, a criança evoca como causa dos 
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fenômenos, motivos ou intenções, atribuindo razões 

às coisas. É por isso que se considera que as 

explicações infantis manifestam um realismo 

intelectual, pois o sentimento da necessidade 

precede a explicação. 

Para que as crianças demonstrem a noção de 

causalidade, se o tempo é um dos fatores a indicar 

esse desenvolvimento, surge então o 

questionamento sobre a influência da situação de 

produção de um desenho do cenário antes da 

história, no aparecimento significativo da 

característica explicação causal, nas narrativas das 

crianças de 7 anos. Segundo Amaro e Moreira 

(2001) tal como acontece com o aprendizado da 

linguagem, a contribuição social é muito importante 

para o desenvolvimento da competência narrativa 

da criança e conseqüente capacidade para contar 

histórias. Segundo os autores, as crianças percebem 

rapidamente como os outros contam histórias e 

passam a utilizar os mesmos procedimentos, cada 

vez mais no decorrer do tempo. A apreensão da 

estrutura de uma narrativa, apesar de implicar uma 

complexidade a ser gerenciada pela criança, do 

ponto de vista cognitivo, para lidar com essa 

complexidade, fornece-lhe novas estratégias que se 

traduzem em técnicas diferentes da organização de 

personagens e eventos. Ao facilitar a imaginação 

simbólica da criança disponibilizando um espaço 

para o seu exercício, as atividades narrativas 

preparam o caminho para o desenvolvimento do 

pensamento abstrato. Assim sendo, se a capacidade 

de contar histórias for entendida como resultante do 

processo de interação da criança com os 

acontecimentos que vivencia e pessoas com as 

quais aprende a narrar, e se o exercício narrativo for 

considerado como uma atividade importante no 

desenvolvimento da própria capacidade de narrar, 

então, segundo os mesmos autores, é importante 

compreender aspectos dessa atividade, de tal 

maneira a serem fornecidos à criança novos 

mecanismos, técnicas e meios para que suas 

competências e inspirações encontrem maneiras 

mais ricas em expressão e desenvolvimento. 

Ao investir neste problema de pesquisa 

acreditava-se que, ao propor a elaboração de 

histórias às crianças, a partir do desenho de um 

cenário, elas se envolveriam mais com a atividade, 

posto que as pistas dos objetivos das histórias que 

iriam escrever estariam assinaladas na revisão do 

cenário, com a colocação dos personagens em cena, 

para em seguida engendrarem as ações. Ao 

comporem uma narrativa, idealmente, com 

situação-problema, resolução da situação-problema 

e desfecho, expressando aí seus processos 

cognitivos e motivacionais, considerava-se que um 

dos aspectos importantes seria a explicação causal 

dos eventos. O resultado desta pesquisa sobre a 

noção de causalidade, como um aspecto passível de 

ser influenciado por uma situação de produção, 

soma-se favoravelmente ao fato de os educadores 

considerarem a produção das histórias infantis 

como um desafio na sua prática pedagógica. Nesse 

contexto, as situações de produção são também 

importantes fatores a serem considerados, quando 

se deseja examinar as habilidades que a criança 

possui e as dificuldades que experimenta. Assim, a 

situação de produção, veiculada pela ação de 

desenhar um cenário de uma história antes de 

escrevê-la, é um dos pequenos pontos que formam a 

diversidade de experiências com narrativas e 

desenhos. Sendo que essa situação demonstrou 

influenciar características elaboradas de uma 
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narrativa. E é essa a tarefa do próprio exercício 

narrativo, ou seja, dar forma ao imaginário da 

criança, emprestando-lhe concretude de tal maneira 

a abrir caminho para o pensamento abstrato, sem 

que se perca a riqueza da imaginação, via ficção e 

arte. 

Então, como as crianças podem escrever 

melhores narrativas em função de uma situação de 

produção? Essa foi a problemática estudada. O 

limite deste trabalho foi fornecer alguns dados 

sobre a emergência de características elaboradas em 

função da situação de produção desenho antes. O 

resultado que se obteve é que as crianças, ao 

demonstrarem em suas narrativas as características 

descritas, apresentaram, também, aspectos do seu 

próprio desenvolvimento. No entanto, nessa 

situação, tenderam também a expressarem 

características em função da própria evolução da 

narrativa. Logo, percebe-se que aspectos cognitivos 

e evolução da narrativa andam de mãos dadas. Ora, 

se as crianças estão suscetíveis a desenvolverem a 

noção de causalidade, a situação de produção 

favorável tende a influenciar da mesma forma. E 

assim sucessivamente, no que tange aos tipos de 

resolução e desfecho, como características das 

narrativas, ancoradas na idade e série escolar, como 

fatores favoráveis ao desenvolvimento da 

capacidade de contar histórias. Esse dado vem 

confirmar a importância de estudos não só sobre as 

situações de produção, mas, principalmente, sobre a 

adequação dessas situações às crianças, 

considerando o seu desenvolvimento.  

A análise da discrepância desse resultado; a 

saber, a presença significativa de características 

elaboradas em narrativas na situação de produção 

desenho antes da narrativa e o fato das melhores 

narrativas das crianças de 7 anos terem aparecido na 

situação de produção desenho depois, indica, 

portanto, alguns caminhos para reflexão. O primeiro 

é a possibilidade de se realizar novos estudos com 

maior número de crianças, de idades diferentes, 

para identificar níveis de narrativas e perceber, se 

em decorrência da quantidade maior de narrativas, 

bem como a diversificação decorrente das idades, se 

há uma diferença significativa no fato de se realizar 

uma narrativa depois do desenho de um cenário. O 

segundo caminho para reflexão refere-se à 

possibilidade de se utilizar mais histórias de 

crianças em idades diferentes, no sentido de 

aperfeiçoar a própria formulação dos níveis, 

especialmente os da narrativa escrita, para os quais 

a literatura à qual se teve acesso foi menos 

abrangente do que para as histórias recontadas. 
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A formação de uma professora do ensino fundamental: 
contribuições da Psicologia sócio-histórica 

 
Formação de professor 

 
Wanda Maria Junqueira de Aguiar 

Júlio Ribeiro Soares 
 

Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é discutir os sentidos e significados de uma professora do ensino fundamental acerca da sua formação em serviço. 

Metodologicamente, utilizou-se a proposta de núcleos de significação, cujo processo de apreensão de sentidos e significados ocorre por meio da 

sistematização de pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação. Utilizaram-se entrevistas recorrentes com base na fala e em fontes documentais 

do sujeito. Analisou-se apenas a mediação afetiva na constituição do ser professora. Esse revela aspectos da formação do sujeito articulados à sua 

docência e ao seu modo de ser professora.  

Palavras-Chave: Psicologia, formação de professor, ensino fundamental. 

 

The preparation of a basic school teacher: contributions of the social-historical 
approach in Psychology 

 
Abstract  
 
The goal of this study is to discuss the meanings attributed by a basic schooling teacher to her own in-service training. The method employed was the one 

proposed usually know as “signification centers construction”, which tries to grasp the meanings attributed to facts, events and/or situations by focused 

individuals or groups, through a systematic elaboration of ‘pre-indicators’, ‘indicators’ and ‘signification centers’. Recurrent interviews and analysis of the 

subject’s available documents. In this paper, however, only one of these centers is fully explained - affective mediation and its role in the process of 

becoming a teacher. That it allowed a better understanding about how the teacher articulated her training to her practice, i. e, to her way of acting as a 

teacher. 

Keywords: Psychology, teacher education, basic school. 

 

 
La formación de una profesora de la enseñanza primaria: contribuciones de la 

Psicología socio-histórica 
 

Resumen 
El objetivo de este trabajo es discutir los sentidos y significados de una profesora de la enseñanza primaria sobre su formación en servicio. 

Metodológicamente se utilizó la propuesta de núcleos de significado, cuyo proceso de aprehensión de sentidos y significados ocurre por medio de la 

sistematización de pre-indicadores, indicadores y núcleos de significado. Se utilizaron entrevistas recurrentes con base en el habla y en fuentes 

documentales del sujeto. Se analizó apenas la mediación afectiva en la constitución del ser profesora. Eso revela aspectos de la formación del sujeto 

articulados a su docencia y a su modo de ser como profesora. 

Palabras clave: Psicología, formación del profesor, enseñanza primaria. 
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Este trabalho cujo objetivo geral consiste em 

discutir os sentidos e significados produzidos por 

uma professora do ensino fundamental acerca da 

sua formação acadêmica, tem como base teórico-

metodológica a Psicologia Sócio-Histórica. Trata-

se, portanto, de um trabalho cujo método busca 

revelar o fenômeno em estudo para além do 

empírico, da imediaticidade que marca a relação 

sujeito/objeto no mundo concreto. Assim sendo, 

este trabalho está voltado, essencialmente, para o 

estudo de particularidades vividas por esse sujeito 

no processo de sua formação em pedagogia como 

professora do ensino fundamental. 

Para efeito didático, o trabalho foi dividido em 

três partes: Introdução ao Estudo dos Sentidos e 

Significados, Método e Uma Aproximação às Zonas 

de Significações. 

 

Introdução ao estudo dos 

sentidos e significados 

 

Para iniciar esta discussão acerca dos sentidos e 

significados, convém esclarecer antes, o ponto de 

partida da análise de alguns elementos teóricos. 

Assim, neste aspecto, partiu-se da concepção sócio-

histórica de homem, passando-se pela análise das 

categorias mediação, pensamento e linguagem e 

concluiu-se com a análise do processo de 

constituição dos sentidos e significados na 

perspectiva sócio-histórica. 

Iniciada, assim, a discussão deste trabalho, 

indaga-se acerca do que seja o homem. Com base 

nos pressupostos teóricos da Psicologia Sócio-

Histórica, pode-se afirmar que se trata de um ser 

histórica e socialmente determinado. Trata-se, 

então, de um ser concreto. Por isso, é um ser que se 

revela tanto na dimensão social como na dimensão 

individual, ao mesmo tempo, sem se diluir em 

nenhuma delas. 

Assim, não reduzido à dimensão individual nem 

à social, o homem é um “ser ativo, social e 

histórico” (Aguiar, 2001, p.100). Ao agir e 

transformar o meio no qual atua, o homem 

transforma a si mesmo, objetivando-se/apropriando-

se das características culturais da humanidade 

(Duarte, 1993). 

Esse processo de objetivação/apropriação não 

ocorre, entretanto, de modo direto. São as 

mediações presentes nos diferentes espaços sociais 

de atuação do sujeito que o possibilitam. É na 

apreensão dos diferentes processos de mediação que 

se encontram os fundamentos explicativos da 

objetivação/apropriação dos elementos que 

constituem as características tipicamente humanas, 

isto é, os elementos que constituem as funções 

psicológicas superiores do homem (Vygotsky, 

1991). 

A categoria mediação não tem, portanto a 

função de apenas ligar a singularidade e a 

universalidade, mas de ser o centro organizador 

objetivo dessa relação. Ao utilizarmos a categoria 

mediação, possibilitamos a utilização, a intervenção 

de um elemento/um processo, em uma relação que 

antes era vista como direta, permitindo-nos pensar 

em objetos/processos ausentes até então (Aguiar & 

Ozella, 2006, p. 225). 

Ao discutir a existência humana como um 

processo histórico, destacando a prática como a 

substância do existir, Severino (2005) também traz 

uma grande contribuição ao entendimento da 

categoria mediação. Para o autor, o processo de 
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mediação configura-se como práxis, ou seja, como 

um “movimento que articula dialeticamente a 

operação e a reflexão, a teoria e a prática” 

(Severino, 2005, p. 46). 

É pela apropriação de particularidades 

históricas, um processo mediado especialmente pela 

linguagem, que ocorre o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. Este processo 

significa, segundo Vygotsky (1991), “a 

reconstrução interna de uma operação externa” (p. 

63). Significa, portanto, que o desenvolvimento das 

funções superiores do psiquismo se processa a 

partir das relações do sujeito com os “sistemas de 

signos produzidos socialmente, o que nos leva a 

concluir que as mudanças individuais têm origem 

na sociedade, na cultura, mediadas pela linguagem” 

(Aguiar, 2001, p. 102). 

Ao se compreender o modo pelo qual as funções 

do psiquismo são mediadas, de modo que propiciam 

o seu desenvolvimento, o estudo das relações 

pensamento e linguagem é um dos mais importantes 

para a Psicologia. 

De acordo com Vigotski (2001), as relações 

entre pensamento e linguagem “surgem e se 

constituem unicamente no processo do 

desenvolvimento histórico da consciência humana, 

sendo, elas próprias, um produto e não uma 

premissa da formação do homem” (p. 395). 

Convém assinalar, com isso, que é na relação 

homem/mundo, relação essa que é sempre mediada 

por processos significados, que o pensamento e a 

linguagem se constituem como síntese de muitas 

determinações de significados apreendidos pelo 

indivíduo a partir de sua vivência no mundo. A 

relação pensamento e linguagem se configura, 

então, como unidade do diverso cuja materialidade 

é a palavra significada. 

É pela mediação dos processos significados, 

portanto, que são gerados os espaços de 

inteligibilidade na constituição dessa unidade 

(pensamento e linguagem). Nesse sentido, o 

significado não é apenas parte constitutiva do 

discurso. É, também, do pensamento. Assim, “para 

compreender a fala de alguém, não basta entender 

suas palavras; é preciso compreender seu 

pensamento (que é sempre emocionado), é preciso 

apreender o significado da fala”1(Aguiar, 2001, p. 

130). Convém ressaltar, contudo, que a unidade 

pensamento/linguagem não nega a singularidade de 

nenhuma dessas duas zonas do psiquismo. 

Entretanto, ao mesmo tempo que o pensamento não 

é a linguagem, e vice-versa, dialeticamente 

nenhuma dessas zonas do psiquismo se constitui 

sem a outra. 

A apropriação da linguagem contribui não 

apenas para que o homem desenvolva sua 

capacidade de comunicação. Ao mesmo tempo em 

que a linguagem faz da comunicação uma atividade 

humana, ou seja, uma atividade mediada pelo 

discurso significado, o qual constitui a unidade 

pensamento/linguagem, ela propicia, também, o 

desenvolvimento da consciência do sujeito. É pela 

palavra, portanto, que se apreende o modo de “ser, 

pensar e agir do sujeito” (Aguiar & Ozella, 2006, p. 

226). 

Os significados das palavras, contudo, não são 

estáticos. Pelo contrário, são dinâmicos e se 

desenvolvem. Com isso, modificam também a 

relação do pensamento com a palavra. Nesse 

                                                 
1 Grifo do autora. 
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sentido, toda essa relação que tem como elemento 

mediador a palavra carregada de significado, 

configura-se como um processo dinâmico, em pleno 

desenvolvimento. 

Além de dinâmica, a relação pensamento/ 

linguagem é, também, complexa e até contraditória. 

Assim, nem sempre o ato do pensamento coincide 

com a própria fala. Quantas vezes, por exemplo, 

tentando dizer algo que se pensa e não se consegue 

ou se diz isto de um modo totalmente diferente do 

que realmente pensamos? Isso, contudo, não nega a 

tese segundo a qual “ao transformar-se em 

linguagem, o pensamento se reestrutura e se 

modifica” (Vigotski, 2001, p. 412). Dessa forma, 

compreendemos que o pensamento, por conta da 

totalidade que o constitui, não se expressa na 

palavra, mas nela se realiza. 

A relação pensamento/linguagem também não se 

reduz à dimensão simbólica e cognitiva. O 

pensamento, como um processo de sentido, está 

implicado sempre pelas significações e emoções 

que constituem o sujeito. 

Ao compreenderem o pensamento como um 

processo, algo sempre emocionado, Aguiar e Ozella 

(2006, p. 226) analisam a relação 

pensamento/linguagem a partir da mediação que a 

constitui: “a transição do pensamento para a palavra 

passa pelo significado e o sentido”. Dessa forma, a 

compreensão de um pensamento implica, 

necessariamente, a compreensão das significações2 

que o constituem. 

No estudo da relação pensamento/linguagem, 

sentidos e significados são, portanto, categorias 

                                                 
2 Convém ressaltar que o termo significações expressa, 
de acordo com a concepção dos autores, o par dialético 
das categorias sentidos e significados. 

centrais para se compreender a relação 

homem/mundo. Relação esta que é sempre 

significada pelas mediações simbólicas e afetivas. 

Conforme afirma Pino (2005, p. 55), “é a 

significação que tem o poder de converter o fato 

natural em fato cultural e, dessa maneira, permite a 

passagem do plano social para o pessoal”. 

A relação do sujeito com o mundo, 

compreendida como um processo de apropriação da 

realidade, não transforma apenas o mundo externo. 

Ao agir sobre o mundo, o sujeito apreende o 

significado de suas ações, o que o faz articular, 

sempre, novas significações. Essas novas 

significações articuladas transformam o sujeito, 

modificando-o internamente. 

As significações são sempre dinâmicas e se 

desenvolvem na relação do homem com o mundo, 

do pensamento com a palavra. Dessa forma, 

significações já existentes se modificam a partir da 

apropriação de novas significações (processo de 

articulação de novas significações). Assim, é a 

partir do conhecimento da dinâmica das 

significações que se pode compreender a 

mobilidade do pensamento, isto é, os significados e 

os sentidos que o constituem. 

Do ponto de vista psicológico, os significados 

são sempre “produções históricas e sociais. São eles 

que permitem a comunicação, a socialização de 

nossas experiências” (Aguiar & Ozella, 2006, p. 

226). Os significados, na realização do pensamento 

discursivo, configuram-se como uma possibilidade 

de comunicação mais universal; são compartilhados 

de modo mais eqüitativo nas situações 

comunicativas porque sua origem é convencional. 

Compreendidos como produções históricas e 

sociais, os significados se constituem pelas marcas 

significações2 
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da afirmação e da contradição. Assim, a 

estabilidade dos significados não é fixa, irredutível. 

Ao mesmo tempo que se afirmam como estáveis, os 

significados se modificam e superam suas 

características relacionais com o pensamento. 

Significados e sentidos não são apenas duas 

categorias diferentes, são, também, 

complementares. Os sentidos, entretanto, não se 

reduzem aos significados. Do ponto de vista 

psicológico, os sentidos são muito mais amplos que 

os significados, pois, pela sua mobilidade, aqueles 

são eixos sobre os quais se articulam os “eventos 

psicológicos que o sujeito produz frente uma 

realidade” (Aguiar & Ozella, p. 226-227). 

Vigotski (2001) afirma que “o sentido é sempre 

uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem 

várias zonas de estabilidade variada” (p. 465). Com 

relação à categoria significado, tece o comentário 

de que “o significado é apenas uma dessas zonas de 

sentido que a palavra adquire no contexto de algum 

discurso e, ademais, uma zona mais estável, 

uniforme e exata” (p. 465). 

Comparados aos significados, os sentidos são 

mais singulares, subjetivos. Mais flexíveis, os 

sentidos variam de acordo com a totalidade da vida 

do sujeito, de modo que dependem de todas as 

experiências vividas. Os sentidos estão, assim, mais 

próximos dos indivíduos. Estão, portanto, mais 

implicados pela unidade afetivo-cognitiva que 

constitui o ser humano e sua história de 

desenvolvimento. 

Ao estudar a constituição humana, muitas vezes 

a dimensão afetiva é esquecida. Assim, o ser 

humano parece reduzido apenas à dimensão 

cognitiva. Contudo, o ser humano não é constituído 

apenas de pensamento e linguagem. “A emoção é 

uma condição permanente na definição do sujeito. 

A linguagem e o pensamento se expressam a partir 

do estado emocional de quem fala e pensa” 

(González Rey, 2003, p. 236). 

Na busca de compreensão do homem, 

considerando a totalidade física e psíquica que o 

constitui, ou seja, sua condição cognitiva, afetiva e 

biológica, Aguiar e Ozella (2006) apontam que a 

separação entre pensamento e afeto não pode ser 

feita. Caso ocorra, corre-se o “risco de fechar-se 

definitivamente o caminho para a explicação das 

causas do próprio pensamento, pois a análise do 

pensamento pressupõe necessariamente a revelação 

dos motivos, necessidades e interesses que orientam 

o seu movimento” (p. 227). 

Deste modo, a compreensão do pensamento de 

alguém não depende apenas da compreensão do seu 

discurso, mas dos seus verdadeiros motivos, que 

são, sempre, afetivos e volitivos. Na perspectiva de 

superação da dicotomia afeto/cognição, duas 

categorias têm sido estudadas por Aguiar e Ozella 

(2006): as necessidades e os motivos. O estudo 

dessas categorias muito tem contribuído para a 

compreensão do processo da produção de sentidos e 

significados pelos sujeitos nos espaços de suas 

relações sociais. 

As necessidades humanas não se reduzem a 

determinações biológicas ou sociais da existência 

humana. As necessidades, pela concepção aqui 

enfatizada, constituem-se a partir da articulação 

entre as dimensões biológica, social e histórica do 

indivíduo. Nesse sentido, “o que possibilita o 

desenvolvimento histórico é justamente o fato de 

que a apropriação de um objeto [...] gera, na 

atividade e na consciência do homem, novas 
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necessidades e novas forças, faculdades e 

capacidades” 3 (Duarte, 1993, p. 35). 3 

Não são apenas as necessidades biológicas que 

se transformam em necessidades sociais. Estas 

também se transformam em novas necessidades, 

que também são sociais, isto é, necessidades 

propriamente humanas. Essas necessidades 

funcionam como uma força que gera, sempre, novas 

necessidades. Esse processo, que já não está colado 

às necessidades biológicas, é histórico; ele é, 

portanto, infinito, inesgotável. 

As necessidades, assim como as emoções, não 

podem ser descoladas do processo cultural e 

histórico que constitui o sujeito em sua 

singularidade. 

As necessidades são entendidas como um estado 

de carência do indivíduo que leva a sua ativação 

com vistas a sua satisfação, dependendo das suas 

condições de existência. Temos assim, que as 

necessidades se constituem e se revelam a partir de 

um processo de configuração das relações sociais, 

processo este que é único, singular, subjetivo e 

histórico ao mesmo tempo. Além disso, é 

fundamental ressaltar que, pelas características do 

processo de configuração, o sujeito não 

necessariamente tem o controle e, muitas vezes, a 

consciência do movimento de constituição das suas 

necessidades. Assim, tal processo só pode ser 

entendido como fruto de um tipo específico de 

registro cognitivo e emocional, ou seja, a 

constituição das necessidades se dá de forma não 

intencional, tendo nas emoções um componente 

fundamental. (Aguiar & Ozella, 2006, p. 228).   

                                                 
3 Grifos do autor. 

As necessidades se configuram, portanto, a 

partir do modo pelo qual se amplia o processo de 

participação do sujeito nos espaços sociais que o 

constituem. Dessa forma, elas estão relacionadas ao 

modo pelo qual o sujeito pensa, sente e age ante à 

complexidade de novos espaços, mesmo que esse 

processo de atuação (pensar, sentir e agir) ocorra de 

modo não consciente e não intencional. 

Assim, por exemplo, ao ser transferido para uma 

nova escola, onde a proposta pedagógica, os alunos 

e os colegas de trabalho são diferentes em relação a 

escola antiga, um professor pode passar por um 

processo de construção de novas necessidades. Esse 

processo, contudo, nem sempre é tranqüilo, 

harmonioso. Ao contrário, pode ser marcado por 

muitos conflitos e, possivelmente, essas novas 

necessidades o impulsionarão para a busca de 

satisfação, fato que só ocorrerá quando significar os 

motivos que direcionarão sua ação. Aguiar e Ozella 

(2006, p. 228) esclarecem que esse “processo, de 

ação do sujeito no mundo a partir das suas 

necessidades, só vai se completar quando o sujeito 

significar algo do mundo social como possível de 

satisfazer suas necessidades”. 

Como apontado no exemplo anterior, um 

professor, ao ser transferido para uma nova escola, 

pode passar por um processo de construção de 

novos sentidos. Assim sendo, ele se mobilizará para 

satisfazer as novas necessidades gestadas nesse 

novo espaço e suas ações se orientarão pelos novos 

motivos significados à luz da nova realidade. 

Com isso, convém salientar que os motivos só se 

constituem quando fenômenos da realidade são 

significados pelo sujeito como capazes de atender 

às suas necessidades. Assim, no momento em que 

novas necessidades são satisfeitas, novos motivos 
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se constituem para a ação e novos sentidos se 

configuram. 

A possibilidade de realizar uma atividade, que 

vá na direção da satisfação das necessidades, com 

certeza modifica o sujeito, criando novas 

necessidades e novas formas de atividade. Afirma-

se, assim, que a necessidade não conhece seu objeto 

de satisfação, ela completa sua função quando o 

‘descobre’ na realidade social. Entende-se que este 

movimento se define como a configuração das 

necessidades em motivos. Com isso, se diz que os 

motivos se constituirão como tal somente no 

encontro com o sujeito, no momento que o sujeito o 

configurar como possível de satisfazer as suas 

necessidades. (Aguiar & Ozella, 2006, p. 228) 

Os motivos, aqui compreendidos não como 

sistemas naturalmente intrapsíquicos, são 

constituídos a partir da integração de elementos de 

sentidos produzidos em diferentes espaços sociais 

de atuação do sujeito. Assim, os motivos estão 

associados aos sentidos, os quais se constituem a 

partir da unidade entre a dimensão simbólica e a 

dimensão afetiva na constituição do sujeito. 

Acerca do modo pelo qual se compreende o 

papel do motivo na constituição do humano, 

Vigotski (2001) comenta que o “pensamento não 

nasce de outro pensamento, mas do campo da nossa 

consciência que o motiva, que abrange os nossos 

pendores e necessidades, os nossos interesses e 

motivações, os nossos afetos e emoções” (p. 479). 

Os motivos são elementos subjetivos 

profundamente implicados pela microgênese do 

sujeito, pela singularidade que o constitui na relação 

com o mundo; implicados, enfim, pela história da 

mediação afetiva dos sujeitos. Dessa forma, os 

motivos estão sempre relacionados à produção de 

novos sentidos pelo sujeito no espaço de suas 

relações sociais. 

 

 

Método 
 

Dada a proximidade dos autores com o curso de 

Pedagogia ofertado pelo Programa Especial de 

Formação Profissional para a Educação Básica 

(PROFORMAÇÃO) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN) e o interesse pelo 

estudo da formação do professor em serviço, fez-se 

opção por sujeitos que fossem alunos egressos 

desse curso. Como isso aconteceu? Atendendo ao 

pedido dos autores, uma professora de estágio 

supervisionado do referido curso indicou dez alunos 

egressos que haviam se destacado de modo 

excelente na formação. Dentre esses, três se 

mostraram disponíveis e muito interessados em 

participar da pesquisa. 

Para a realização da primeira entrevista, 

solicitou-se, então, que os três sujeitos lessem o 

terceiro capítulo4 de seus memoriais de formação e 

destacassem os pontos que consideram mais 

interessantes, aqueles que os fazem refletir, de 

alguma forma, acerca de algumas questões, como 

sua formação acadêmica, seus alunos, seu trabalho 

docente. 

De posse dos dados, fez-se uma primeira leitura 

do material redigido pelos sujeitos, o que nos 

permitiu apreender alguns aspectos da realidade 

                                                 
4 O memorial de formação é utilizado pelo mencionado 
curso como trabalho final dos alunos e a escolha do 
terceiro capítulo deveu-se ao fato de que é nele que se 
encontra o relato da formação acadêmica de cada um dos 
sujeitos. 
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constitutiva da formação. Dada a necessidade de 

aprofundamento da análise do fenômeno em estudo, 

optou-se por trabalhar não mais com três, e sim um 

sujeito apenas. Fez-se opção por aquele que melhor 

conseguia elaborar e expressar suas opiniões acerca 

da formação. 

De modo sintético, pode-se afirmar que o sujeito 

de pesquisa é do sexo feminino, morou na zona 

rural até os seis anos de idade, passou muitas 

dificuldades escolares no início de sua 

escolarização e exerce o magistério há pouco mais 

de dez anos. Atualmente é casado e tem pouco mais 

de trinta anos de idade. A esse sujeito, que é 

professora do ensino fundamental, lhe foi atribuído 

o codinome de Raquel. 

Em conformidade com Aguiar e Ozella (2006), a 

primeira etapa do processo de análise consistiu na 

seleção de pré-indicadores, cuja intenção não foi 

analisar as narrativas do sujeito, mas apreender a 

totalidade dos dados. Assim, partiu-se das “palavras 

inseridas no contexto que lhe atribui significado, 

entendendo aqui como contexto desde a narrativa 

do sujeito até as condições histórico-sociais que o 

constitui” (idem, pp. 229-230). 

A segunda etapa consistiu num processo 

aglutinador de pré-indicadores em indicadores e 

seus conteúdos. Os autores acima (2006) destacam 

que é esse processo que permite “caminhar na 

direção dos possíveis núcleos de significação” (p. 

230). 

Constituídos os indicadores e seus conteúdos 

temáticos, meio pelo qual foram inferidos e 

sistematizados os núcleos de significação, – terceira 

etapa – passou-se para uma nova etapa da pesquisa, 

mais complexa e profunda, cuja finalidade consistiu 

em superar o nível de descrição empírica 

(aparência) e atingir o nível interpretativo dos dados 

(essência). 

 

Uma aproximação às zonas de 

significações 

 

Nesta parte, o objetivo consiste em apresentar a 

análise dos sentidos e significados produzidos pelo 

sujeito acerca de sua formação acadêmica em 

serviço. É importante enfatizar, contudo, que a 

história pessoal e profissional desse sujeito é parte 

constitutiva dessa análise, de modo que, sem ela, 

não seria possível apreender as determinações que o 

constituem em seu processo de formação acadêmica 

como professora. 

Na análise, leva-se em conta que, “para 

compreender a fala de alguém, não basta entender 

suas palavras; é preciso compreender seu 

pensamento (que é sempre emocionado), é preciso 

apreender o significado da fala5” (Aguiar, 2001, p. 

130). Considera-se, portanto, que, para 

compreender os sentidos e significados produzidos 

por Raquel acerca de sua formação, faz-se 

necessário compreender as particularidades que a 

constituem como sujeito histórico no mundo. 

Optou-se por não apresentar a análise dos cinco 

núcleos. Como forma de exemplificação, foi 

selecionado apenas um núcleo, aquele que melhor 

revela aspectos da formação do sujeito articulados à 

sua docência, ao modo de ser professora: a 

mediação afetiva na constituição do ser 

professora. 

                                                 
5 Grifo da autora. 
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Com base em Vigotski (2001), que afirma que 

“a compreensão efetiva e plena do pensamento 

alheio só se torna possível quando descobrimos a 

sua eficaz causa profunda afetivo-volitiva” (p. 479-

480), compreende-se que a apreensão dos sentidos e 

significados produzidos por Raquel acerca da sua 

formação acadêmica, só se torna possível a partir da 

análise das mediações afetivas que a constituem no 

curso, sem dispensar, obviamente, a totalidade de 

sua história de vida. Nessa mesma perspectiva 

teórica, Aguiar e Ozella (2006) apontam que, “para 

se avançar na compreensão do homem, ou melhor, 

dizendo, dos seus sentidos, temos que, nas nossas 

análises, considerar que todas as expressões 

humanas são cognitivas e afetivas” (p. 227). 

Ao trazer o tema afetividade para discussão, 

destaca-se que o estudo da mediação afetiva no 

processo de constituição do humano é algo de 

fundamental importância para a compreensão do 

professor nos diversos espaços sociais, sobretudo o 

educacional. Conforme apontam Leite e Tassoni 

(2002), a relação do homem com a realidade é algo 

profundamente implicado pela afetividade. 

Raquel afirma que “quando [foi] fazer 

Pedagogia, [suas] expectativas eram, 

principalmente, adquirir novos conhecimentos, 

aprender coisas novas!”. Assim sendo, jamais, nesta 

análise, poder-se-ia deixar o tema afetividade de 

lado. Leite (2006) aponta que “a afetividade 

constitui-se como um fator de grande importância 

na determinação da natureza das relações que se 

estabelecem entre os sujeitos (alunos) e os demais 

objetos de conhecimento (áreas e conteúdos 

escolares), bem como na disposição dos alunos 

diante das atividades propostas e desenvolvidas” (p. 

24). 

Na sua fala, Raquel revela-se atravessada não 

apenas pela dimensão cognitiva, mas também 

afetiva. Ao afirmar que tinha expectativas em 

relação ao curso, revela um sentimento de interesse 

pelo curso. E complementa: “Eu tinha muita 

vontade! E eu me empenhei no curso. Acho que me 

desenvolvi bastante”. Ao se constituir como motivo 

impulsionador das ações de Raquel, não se pode 

deixar de considerar, portanto, que o curso no qual 

se formou é parte social constitutiva de si, do seu 

modo de pensar, sentir e agir não apenas como 

aluna, mas também como professora. 

Ao discutir os sentidos e significados da 

formação de Raquel, outro elemento vem à tona: os 

sentidos e significados de ser professora. É esse 

movimento de articulação de sentidos e significados 

que permite apreender Raquel afetivamente 

implicada como aluna e professora ao mesmo 

tempo. 

Conforme observação no decorrer desta análise, 

Raquel, ao falar de sua formação, traz sempre à 

tona questões pedagógicas vividas como professora 

na escola e na sala de aula. Assim sendo, o curso 

jamais seria o mesmo para Raquel não fosse ela 

professora. E a professora Raquel jamais seria a 

mesma não fosse o curso. 

De acordo com Leite (2006), analisar a questão 

da afetividade significa “analisar as condições 

concretas pelas quais se estabelecem os vínculos 

entre o sujeito (aluno) e o objeto (conteúdos 

escolares)” (p. 25). São, pois, determinadas 

condições concretas, vividas por Raquel como 

professora, que a vinculam afetivamente à sua 

formação acadêmica. Dessa forma, somente a 

análise dessas condições é que permite apreender o 

modo pelo qual Raquel é atravessada afetivamente 
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pelo curso. Prossegue-se, então, a analisar os 

sentidos e significados da formação de Raquel de 

modo articulado aos sentidos e significados de ser 

professora. 

Os sentidos e significados produzidos por 

Raquel acerca da sua formação se explicitam 

articulados com os sentidos e significados de sua 

carreira profissional em vários momentos de sua 

fala, dentre os quais, convém ressaltar: “antes de 

fazer o curso, tinha certas atitudes que eu tomava 

com relação aos meus alunos que, hoje, eu vejo que 

eram erradas”. Na verdade Raquel aponta que o 

curso implicou transformações no seu modo de ser, 

no seu modo de pensar, sentir e agir como 

professora. 

Um dos pontos destacados por Raquel, ao 

enfatizar a importância da sua formação acadêmica 

para a docência, diz respeito à postura pedagógica 

de seus professores do ensino fundamental e médio. 

Assim se expressa: “Eu aprendi no método 

tradicional [...] Hoje não [os] ignoro, mas também 

não ensino da mesma forma que eles me 

ensinaram”. Para Raquel, na escola tradicional “os 

professores não davam oportunidade para o aluno 

falar de suas dificuldades!” Tradicional ou não, o 

que importa nesta análise são as mediações que 

configuram o processo escolar de ensino e 

aprendizagem como afetivas na relação entre 

professor e aluno. 

Aqui, especificamente, será destacada uma 

questão: dentre vários elementos culturais, o 

professor é um dos maiores determinantes da 

qualidade da aprendizagem de seus alunos. 

Dependendo da mediação do professor em sala de 

aula, a aprendizagem tanto pode ocorrer ou não, 

pois é a “qualidade da mediação [que] determina, 

em grande parte, a qualidade da relação sujeito-

objeto” (Leite & Tassoni, 2002, 130). No caso, 

então, de professores que não dialogam com seus 

alunos, a aprendizagem destes nem sempre poderá 

indicar bons resultados. Diante de casos assim, 

podem ser esperadas, inclusive, conseqüências 

como as declaradas por Raquel: “Eu cheguei a ser 

reprovada por causa dessa questão de não ter a 

oportunidade de falar sobre as minhas dificuldades 

com a professora”. 

Talvez o mais complicado nos casos de 

reprovação seja o fato de haver sempre um culpado: 

o aluno. E isso acontece porque, segundo algumas 

teorias pedagógicas e psicológicas, o aluno ou é 

irresponsável, ou é incapaz, ou tem problema de 

aprendizagem, ou não tem aptidão, ou ainda não 

tem prontidão, ou não tem capital cultural, ou..., 

ou..., ou... Em síntese, pôde-se afirmar que “o 

mecanismo de pensamento que opera nesta 

construção é a redução de tudo que é de natureza 

social a questões individuais” (Aguiar & Bock, 

2003, p. 135). E, assim, muitas vezes, termina-se 

por estigmatizar muitos alunos. 

Considerada, pela escola, uma aluna com 

dificuldades de aprendizagem, incapaz de aprender 

o que os professores ensinavam. Raquel, como 

milhares de outras crianças pobres, também sofreu a 

humilhação de ser reprovada. Acerca dessa questão, 

Leite (2006) diz que “decisões de ensino 

inadequadas dificultam o processo de aprendizagem 

e as implicações envolvem também as dimensões 

afetivas, podendo os referidos conteúdos tornarem-

se aversivos para a vida futura do aluno” (p. 25). 

Raquel, contudo, mediada por particularidades 

do seu mundo social, enfrentou o obstáculo da 

reprovação e não desistiu dos estudos. Talvez 
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alguma reprovação a mais a tivesse levado a 

sucumbir diante das “decisões de ensino 

inadequadas” da escola, tornando-a mais uma 

vítima a engrossar a fileira dos estigmatizados 

como sujeitos “incapazes”. Não porque ela fosse, de 

fato, incapaz de aprender; mas porque condições 

sociais e pedagógicas postas poderiam implicar-lhe 

na construção dessa imagem acerca de si mesma. 

Ao falar de sua condição de aluna, Raquel não 

deixa de falar de sua condição de professora. Saber 

reconhecer o aluno na sua condição social é uma 

questão sobre a qual ela atribui muita importância 

na sua formação como professora. “Eu considero 

que meus alunos têm objetivos, e eu tenho a 

obrigação de procurar saber o que eles sabem, o que 

eles têm vontade e necessidade de conhecer, para 

que eu possa partir disso, desenvolver minhas aulas 

a partir disso, o que eles precisam aprender”. 

Próxima dos alunos, Raquel revela-se 

afetivamente atravessada pela condição de ser 

professora. Conforme afirma González Rey (2003, 

p. 242), “a emoção caracteriza o estado do sujeito 

ante toda ação, ou seja, as emoções estão 

estreitamente associadas às ações por meio das 

quais caracterizam o sujeito no espaço de suas 

relações sociais”. Assim sendo, Raquel revela-se 

afetivamente implicada nas suas ações como aluna 

e professora. 

Ao afirmar: “muita coisa que eu fiz, no início da 

minha carreira docente, se eu soubesse eu não teria 

feito”, Raquel explicita a condição de ter se 

transformado a partir do curso. Dessa forma, 

podemos afirmar que o curso contribuiu para que 

ela construísse novas significações acerca do modo 

de ser professora. 

O novo e o velho se encontram constituindo 

Raquel como ser histórico, um ser em movimento e 

ação; um ser, em síntese, que vivencia processos de 

mudanças no seu modo de ser no mundo. Daí, o 

fundamento da afirmação de que o curso imprimiu 

mudanças em seu modo de compreender o mundo e 

nele agir: “Percebo que a minha prática é muito 

diferente da prática de antigamente!”. 

Pôde-se afirmar, deste modo, que a forma de ser 

professora, expressa por Raquel, foi dialética e 

historicamente constituída. A partir do curso, 

Raquel expressa o seguinte pensamento acerca de 

si: “Eu me sinto, hoje, não só uma professora 

diferente, mas uma pessoa diferente!”. Ser 

professora, para Raquel, é uma ação significada no 

mundo e para o mundo. É, portanto, uma ação que a 

motiva, que a satisfaz como sujeito historicamente 

constituído na relação com a escola, com os alunos, 

com o mundo, consigo mesma. É pela mediação 

afetiva da docência, portanto, que se pode 

aproximar da compreensão dos sentidos 

constitutivos da formação de Raquel. 

 

Discussão 
 

Considerando que a Psicologia Sócio-Histórica 

pode contribuir profundamente, a partir de seu 

método e suas categorias teóricas, para a explicação 

do processo educativo, ocorre uma ajuda para se 

pensar, inclusive, a formação de professores a partir 

das forças que a constituem, de suas determinações, 

de modo que pode explicitar o real que configura as 

práticas educativas dos professores na escola e 

outras questões mais, como relação entre 

professores e alunos, seleção de conteúdos 
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escolares e sua ideologia subjacente, dificuldades 

vividas por professores e alunos no âmbito escolar. 

Este trabalho, cuja base teórico-metodológica é a 

Psicologia Sócio-Histórica, traz dados de uma 

pesquisa realizada com apenas um sujeito, uma 

professora do ensino fundamental de uma cidade do 

interior do Rio Grande do Norte. O fato de essa 

pesquisa ter sido realizada com apenas um sujeito 

não invalida, contudo, a possibilidade de 

generalização dos resultados obtidos. No entanto, 

dada a perspectiva teórica e metodológica adotada, 

é necessário destacar como generalização o que está 

aqui sendo compreendido. No caso, de modo 

algum, refere-se à possibilidade de estender os 

resultados desta pesquisa para todos os sujeitos que 

vivam situações semelhantes. 

Para a perspectiva adotada cada pessoa, ao 

vivenciar determinadas situações particulares, 

sociais e históricas, que são mediadoras da sua 

subjetividade, torna-se única em sua singularidade. 

No entanto, não se pode deixar de lembrar que o 

social se revela no individual e vice-versa. 

Dialeticamente, o social (todo) não é, portanto, uma 

soma de indivíduos (partes). Um faz parte da 

constituição do outro, negando-o, afirmando-o, 

complementando-o. 

O social não é apenas algo externo ao sujeito, 

mas parte constitutiva deste. Assim sendo, também 

é possível afirmar que o individual não é algo 

exclusivo do sujeito. Ele se revela no social. O 

homem é, assim, um ser singular e universal ao 

mesmo tempo; um ser que é único, mas que tem 

encarnado em si o mundo social com o qual se 

relaciona. 

Os dados de uma pesquisa que tenha sido 

realizada com apenas um sujeito, como a que ora se 

apresenta não invalidam, portanto, a possibilidade 

de generalização de seus resultados. Dessa forma, 

Raquel, o sujeito de pesquisa, não revela apenas a 

singularidade de um sujeito, mas um mundo que 

também é parte constitutiva de muitos outros 

professores que passaram por um processo de 

formação semelhante. 

Raquel é única na forma de significar a sua 

formação acadêmica, mas é também, ao mesmo 

tempo, reveladora da universalidade do curso que 

mediou a formação de vários outros professores. 

Considerando, portanto, que a parte é reveladora do 

todo, ao se falar de Raquel não se refere apenas a 

uma pessoa, mas a uma universalidade que é parte 

constitutiva de ser. 

Além destas considerações, metodologicamente 

é importante agregar outro aspecto que completa 

esta visão sobre o que vem a ser a capacidade de 

generalização de uma pesquisa, ou seja, o potencial 

de produção de conhecimento de uma investigação.  

Entende-se que a análise e a conseqüente teorização 

realizada sobre a realidade pesquisada produzem 

um conhecimento que pode iluminar, desvelar e 

produzir uma nova realidade, talvez mais complexa 

e reveladora das contradições. Afirma-se, assim, 

que a teorização sobre a realidade, que 

especificamente as pesquisas qualitativas alcançam, 

é produção de conhecimento que potencialmente se 

estende a outras realidades investigadas, ou, em 

outras palavras, pode ser generalizada. 

Ao passar por um processo de formação 

acadêmica em serviço, conforme vivenciou Raquel, 

o professor pode ser implicado profundamente, isto 

é, pode gestar novas necessidades diante da 

realidade educacional com a qual sempre conviveu. 
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Pode, em síntese, re-significar sua forma de agir, 

pensar e sentir o processo educativo. 

Assim sendo, uma formação dessa natureza pode 

contribuir para que o professor extrapole seu 

cotidiano imediato; ou, como aponta Heller (1989), 

pode contribuir para que extrapole “o caráter 

momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera das 

motivações e, a fixação repetitiva do ritmo, a 

rigidez do modo de vida” (p. 43). 

Melhorar a prática pedagógica para que pudesse 

atender mais competentemente seu aluno a partir 

das dificuldades apresentadas é uma fala recorrente 

de Raquel. Talvez, como hipótese, é possível 

afirmar que, ao não se isolar dos outros professores, 

da realidade social que a constitui, do que Clot 

(2006) denomina gênero, Raquel revele intenções e 

necessidades comuns a muitos professores. 

Ao fazerem um curso, professores podem, sim, 

pensar em mudança no seu modo pedagógico de 

ser, o que significa a pressuposição de atuarem 

numa perspectiva de “transformação dos homens, 

modificando as formas de relações entre eles, 

contribuindo para a superação, em sua consciência, 

dos seus fundamentos ideológicos” (p. 88). 

Para muitos professores, assim como foi para 

Raquel, uma formação acadêmica, portanto, pode 

significar possibilidade de transformação e 

construção de um novo modo de pensar, sentir e 

agir, o que se configura como motivo mobilizador 

de novas ações. Para isso, faz-se necessário que 

essa formação implique o sentido de que todo 

processo educativo deve ser um processo de 

humanização, ou seja, uma atividade não alienada, 

mas compromissada com o processo histórico de 

transformação das condições objetivas com as quais 

os professores se relacionam, com a transformação 

de seus alunos, que também são sujeitos histórica e 

socialmente determinados. 
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Relação entre habilidades auditivas e fonológicas em 
crianças com dislexia do desenvolvimento 

 

Habilidades auditiva-fonológica em disléxicos 
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Giseli Donadon Germano 

Ana Cláudia Vieira Cardoso 
 

Resumo 
 

A dislexia do desenvolvimento, dificuldade específica de leitura, é caracterizada pela dificuldade em realizar a decodificação fono-grafêmica e percepção 

de fonemas acusticamente semelhantes. Este estudo teve como objetivo caracterizar o desempenho de crianças com dislexia quanto às habilidades 

auditivas e de consciência fonológica, correlacionando-as. Participaram deste estudo crianças com dislexia e com bom desempenho escolar, submetidas a 

avaliações audiológica, do processamento auditivo e das habilidades fonológicas. Os resultados indicaram diferença estatisticamente significante entre as 

habilidades auditivas de seqüência para sons verbais, mensagem competitiva ipsi e contra-lateral, dicótico de dígitos e dissílabos alternados e ainda nos 

subtestes de síntese, segmentação, manipulação e transposição. Os achados deste estudo evidenciaram correlação entre provas de memória auditiva e 

manipulação silábica e fonêmica e associação entre habilidades auditivas e fonológicas, sugerindo que os processos auditivos interferem diretamente na 

percepção de aspectos acústicos, temporais e seqüenciais dos sons para formação de uma representação fonológica estável.    

Palavras-chave: Dislexia, consciência fonológica, desempenho. 

 

Relationship between phonological abilities and auditory processing in children with 
developmental dyslexia 

 

 
Abstract 
 

Developmental dyslexia is a specific reading disability characterized by difficulty in phoneme-grapheme decoding and in perceiving similar pairs of 

similar phonemes. The aim of this study was to characterize the performance of dyslexic children in auditory and phonological awareness skills and 

correlate them on this population. A number of 20 children attending 2nd to 4th grades divided into GI: formed by 10 children with interdisciplinary 

diagnosis of dyslexia, both genders and aged 8 to 12 years old and GII: formed by 10 good readers, paired according to gender and age with GI.  As 

procedure applied hearing evaluation, auditory processing evaluation and phonological awareness were used. The results revealed statistic significant 

difference between auditory skills of  sequential memory for verbal sounds, speech intelligibility with ipsilateral and contralateral competitive message, 

dichotic of digits test, and staggered spondaic word test when the GI was compared to GII. The same occurred with the subtests of synthesis, 

segmentation, manipulation and transposition. The findings of this study evidenced correlation between hearing memory tests, syllabic and phonemic 

manipulation and association between hearing and phonologic abilities, suggesting that the hearing processes interfere directly in the acoustic aspects 

perception, temporal and sequential of the sounds for the formation of a stable phonologic representation.    

Key words: Dyslexia, phonological awareness, achievement. 

 
Relación entre habilidades auditivas y fonológicas en niños con dislexia del 

desarrollo 
 
Resumen 
 

La dislexia del desarrollo, dificultad específica de lectura, se caracteriza por la dificultad en realizar la decodificación fono-grafema y percepción de 

fonemas acústicamente semejantes. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el desempeño de niños con dislexia en relación a las habilidades auditivas 

y de consciencia fonológica, correlacionándolas. Participaron de este estudio niños con dislexia y con buen desempeño escolar, sometidas a evaluaciones 

audio-lógicas, de procesamiento auditivo y de las habilidades fonológicas. Los resultados indicaron diferencia estadísticamente significativa entre las 

habilidades auditivas de secuencia para sonidos verbales, mensaje competitiva ipsi y contra lateral, dicótico de dígitos y disílabos alternados, y todavía, en 

los sub-testes de síntesis, segmentación, manipulación y transposición. Los hallazgos de este estudio muestran correlación entre pruebas de memoria 

auditiva y manipulación silábica y fonética y asociación entre habilidades auditivas y fonológicas, sugiriendo que los procesos auditivos interfieren 

directamente en la percepción de aspectos acústicos, temporales y secuenciales de los sonidos para formación de una representación fonológica estable. 

Palabras clave: Dislexia, consciencia fonológica, performance. 
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Introdução 
 

A World Federation of Neurology, em 1968 

(citado por Critchley 1985), definiu dislexia como 

sendo “transtorno de aprendizagem da leitura que 

ocorre, apesar de inteligência normal, de ausência 

de problemas sensoriais ou neurológicos, de 

instrução escolar adequada, de oportunidades sócio-

culturais suficientes, além disso, depende da 

existência de perturbação de aptidões cognitivas 

fundamentais, freqüentemente de origem 

constitucional”. 

Nos últimos quarenta anos, pesquisadores têm 

defendido que a hipótese do déficit fonológico é um 

dos fatores da dislexia do desenvolvimento. Para 

esses pesquisadores, as crianças com tal diagnóstico 

apresentam dificuldades no uso da rota sublexical 

para a leitura, ou seja, no uso do mecanismo de 

conversão grafema-fonema em atividades que 

exigem habilidades fonológicas, como em leitura de 

palavras inventadas ou na categorização de palavras 

quanto aos sons (Bradley & Bryant, 1983; Frith, 

1985; Liberman & Shankweiler, 1989; Olson, 

Wilse, Conners, & Rack, 1990; Snowling, 1987; 

Stanovich, 1988). 

Segundo Etchepareborda (2002) e ASHA 

(2003), as primeiras manifestações encontradas em 

crianças com dislexia aparecem na decodificação 

fonografêmica, quando a criança precisa entender e 

utilizar a associação dos sinais gráficos com as 

seqüências fonológicas das palavras no início da 

alfabetização. 

As crianças com dislexia têm dificuldades em 

perceber pares de fonemas acusticamente 

semelhantes. A categorização do fonema é essencial 

para a percepção da fala, sendo que, nos bons 

leitores, as representações fonológicas estão 

categorizadas e armazenadas na memória de longa 

duração, formando o repertório básico com o qual a 

escrita pode ser associada (López-Escribano, 2007; 

Ortiz & cols., 2007). 

Dentre as falhas no processamento fonológico, 

encontram-se a dificuldade em realizar tarefas como 

a de análise, síntese, segmentação e omissão de 

fonemas. Assim, quando ocorrem alterações no 

desenvolvimento do processamento fonológico, as 

tarefas de identificação, localização e discriminação 

de fonemas, na palavra, encontram-se 

comprometidas (Iliadou & Lakovides, 2003). 

O processamento auditivo está diretamente 

relacionado à discriminação, memória e percepção 

auditiva. A discriminação auditiva é responsável 

por agrupar sons de acordo com a similaridade ou 

diferença, a memória auditiva é responsável por 

armazenar ou recuperar a informação auditiva, 

enquanto que a percepção auditiva é responsável 

por receber e interpretar os sons ou palavras 

recebidas. Tais competências são importantes na 

expressão e compreensão da palavra falada, na 

leitura, e na escrita (Dally, 2006; Kujala, Lovio, 

Lepisto, Laasonen, & Näätänen, 2006; Olivares-

García & cols., 2005). 

As crianças disléxicas, por apresentarem déficit 

fonológico decorrente de uma carência no 

processamento temporal acústico, apresentam 

dificuldades quanto à discriminação, memória e 

percepção auditiva que comprometem diretamente 

o mecanismo de conversão letra-som, necessário 
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para a realização da leitura e redação de textos em 

um sistema de escrita alfabético (Blomert, Mitterer, 

& Paffen, 2004; Boets, Wouters, Wieringen & 

Ghesquière, 2007; Moisescu-Yiflach, & Pratt, 

2005). 

As habilidades fonológicas são necessárias para 

a leitura e a escrita, na medida em que a consciência 

fonológica será um aspecto a ser integrado no 

reconhecimento de palavras. A linguagem escrita 

deve ser considerada como um sistema de 

representação de língua, cuja aprendizagem 

significa a apropriação de um novo objeto de 

conhecimento. É necessário entender-se que a 

estrutura do sistema alfabético do português não 

significa que a escrita deste sistema seja a 

representação gráfica dos seus sons, mas sim que a 

percepção dos sons, durante a produção da 

linguagem oral, influencia diretamente o 

desenvolvimento da leitura e da escrita (Capellini & 

Oliveira, 2003). 

Nos últimos anos observou-se um crescente 

número de estudos que buscaram esclarecer a inter-

relação entre o desenvolvimento das habilidades do 

processamento auditivo e a aquisição das 

habilidades de consciência fonológica e, 

conseqüentemente, destas com o processo de 

aprendizagem da leitura e escrita (Cappovilla, & 

Capovilla, 1998; Cherry & Rubinstein, 2006; 

Mendonça & Mendes, 2000; Moraes, 1996; 

Musiek, 1999; Sauer, 2005; Tallal & cols., 1996). 

Para o aprendizado inicial da leitura e escrita é 

necessária a percepção de informações acústicas 

para decodificar e codificar os fonemas. As crianças 

que apresentam dificuldades em processar os 

estímulos sonoros da fala poderão se deparar com 

obstáculos na segmentação e manipulação da 

estrutura fonológica da linguagem e, 

conseqüentemente, estarão sujeitas a apresentar 

dificuldades de leitura e escrita (Cherry & 

Rubinstein, 2006; Doughterty, Cynader, Bjornson, 

Edgell & Giaschi, 1998). 

Com base no exposto acima, este trabalho teve 

por objetivo caracterizar o desempenho de escolares 

com dislexia quanto às habilidades auditivas e de 

consciência fonológica e relacionar as auditivas e 

fonológicas nesta população.  

 

Material e Método 
 

Este estudo foi realizado após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual Paulista/UNESP sob o protocolo número 

3118/2006. 

Participaram deste estudo 20 escolares da 2a a 4a 

séries do ensino fundamental da rede pública 

municipal do município de Marília – São Paulo – 

Brasil, distribuídos nos seguintes grupos: 

Grupo I (GI):  composto por 10 escolares da 2a 

a 4a séries do ensino público municipal 

fundamental, com diagnóstico interdisciplinar de 

dislexia, sendo 60% do gênero masculino e 40% do 

gênero feminino, com média etária de 10 anos e 4 

meses. Esses escolares foram submetidos à 

avaliação fonoaudiológica em um centro de estudos 

específico e, após a verificação dos sinais da 

dislexia, ou seja, presença de transtorno fonológico 

na fala, leitura e escrita, alterações em habilidades 

fonológicas e silábicas, presença de histórico 

familiar positivo para dislexia, os mesmos foram 

encaminhados para avaliação neurológica, 

neuropsicológica e de imagem num Ambulatório de 
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Neurologia Infantil, onde o diagnóstico de dislexia 

do desenvolvimento foi confirmado. Os escolares 

foram considerados disléxicos quando apresentaram 

os seguintes critérios em situação de avaliação 

interdisciplinar: alteração quanto ao equilíbrio 

estático, à coordenação apendicular, persistência 

motora, equilíbrio dinâmico, coordenação tronco-

membro e sensibilidade no exame neurológico 

evolutivo, coeficiente intelectual normal, 

discrepância entre coeficiente intelectual verbal e 

execução na avaliação psicológica, alteração quanto 

à memória, leitura e escrita na bateria 

neuropsicológica, alterações fonêmicas, silábicas, 

rima e aliteração em provas de consciência 

fonológica, nível de leitura alfabético, velocidade 

de leitura oral abaixo do esperado para idade e 

escolaridade, transtorno fonológico evidenciado na 

avaliação fonológica, na leitura oral de textos e na 

leitura oral de palavras isoladas e na escrita sob 

ditado de palavras e pseudopalavras e na redação 

temática, compreensão parcial do texto lido. Como 

instrumentos de avaliação para o estabelecimento 

do perfil da dislexia foram utilizados: Exame 

Neurológico Evolutivo – ENE (Lefrève, 1976), 

Escala de Inteligência para Crianças – WISC III 

(Wechsler, 2002), Bateria Lúria-Nebraska – BLN 

(Ciasca, 1994), Avaliação Fonológica da Criança – 

AFC (Yavas, Hernandorena & Lamprecht, 1991), 

Prova de Consciência Fonológica – PCF (Capovilla 

& Capovilla, 1998), Prova de Nomeação 

Automática Rápida – RAN (Capellini, Ferreira, 

Salgado & Ciasca, 2007), Prova de Memória de 

Trabalho Fonológica (Capellini, Padula & Ciasca, 

2004), Prova de Leitura e Escrita (Pinheiro, 1994), 

Nível e Velocidade de Leitura Oral (Capellini & 

Cavalheiro, 2000), Redação Temática. 

Grupo II (GII):  composto por 10 escolares da 

2a a 4a séries do ensino fundamental, com bom 

desempenho escolar indicados pelas professoras a 

partir do desempenho satisfatório em dois bimestres 

consecutivos. Estes escolares foram pareados 

segundo gênero, média etária e escolaridade com o 

GI. 

Os critérios de inclusão dos escolares nesse 

estudo foram: a assinatura do Termo de 

consentimento Livre e Esclarecido, escolares com 

acuidade visual, auditiva e desempenho cognitivo 

dentro dos padrões da normalidade, escolares com 

quadro de dislexia do desenvolvimento comprovada 

pela avaliação neurológica, neuropsicológica, 

fonoaudiológica e exame de imagem e nunca terem 

participado de programas de intervenção 

fonoaudiológica, pedagógica ou neuropsicológica. 

Enquanto os critérios de exclusão foram: a não 

apresentação da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, escolares com 

diagnóstico interdisciplinar de Distúrbio de 

Aprendizagem, escolares que apresentassem 

acuidade visual e auditiva e desempenho cognitivo 

abaixo dos padrões da normalidade e outras 

síndromes genéticas ou neurológicas. 

A coleta de dados foi realizada num centro de 

estudos de Educação e Saúde, em período contrário 

ao escolar. Conforme resolução do Conselho 

Nacional de Saúde CNS 196/96, anteriormente ao 

início das avaliações, os pais ou responsáveis dos 

pacientes selecionados assinaram o termo de 

Consentimento Pós-Informado para a autorização 

da realização do estudo. 

Na avaliação da audição foram coletadas 

informações da sensibilidade auditiva dos escolares 

por meio de exame audiológico básico, constituído 
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de audiometria tonal limiar, logoaudiometria e 

medidas de imitância acústica. Todos os 

participantes deste estudo apresentaram acuidade 

auditiva normal, ou seja, limiar auditivo de 20 

dBNA. Posteriormente, todos os escolares foram 

submetidos à avaliação do processamento auditivo, 

utilizando-se as provas de Memória Seqüencial para 

Sons Não-Verbais (MSNV), Memória Seqüencial 

para Sons Verbais (MSV), Localização Sonora (LS) 

de Pereira (1993, 1996, 1997), o teste de 

Logoaudiometria Pediátrica ou Teste de 

Inteligibilidade de Fala (PSI) com Mensagem 

Competitiva Contralateral (MCC) e Ipsilateral 

(MCI), o teste Dicótico de Dígitos e de Dissílabos 

Alternados – SSW (Almeida, Campos & Almeida, 

1988; Borges, 1997; Jerger, Jerger & Hawkins, 

1980; Santos & Pereira, 1997; Zilioto, Kalil & 

Almeida, 1997). 

O teste de Memória Seqüencial para sons não-

verbais (MSNV) foi aplicado utilizando-se quatro 

instrumentos musicais: campânula vertical com 

cinco guizos, sino, coco e agogô pequeno. 

Apresentaram-se seqüências de quatro sons 

variando a ordem. Foram feitas demonstrações até 

que os escolares compreenderam sua tarefa. 

Inicialmente o escolar ficou sentado de frente para o 

instrumento para aprender. A testagem foi feita com 

o escolar de costas para o examinador e os 

instrumentos e depois virava de frente para 

desempenhar a tarefa. Foi considerado um bom 

desempenho identificar corretamente pelo menos 

duas seqüências de estímulos entre as três 

apresentadas (Cardoso, 1997). 

O teste de Memória Sequencial Verbal (MSV) 

foi feito com as sílabas “pa”, “ta” e “Ca”, dispostas 

em três ordens diferentes. O escolar deveria repetir 

as sílabas na ordem em que elas foram 

apresentadas, sempre sentado de costas para o 

examinador. Considerou-se um bom desempenho a 

repetição correta de pelo menos duas das três 

ordens seqüenciais apresentadas (Cardoso, 1997). 

O teste de localização sonora em cinco direções 

foi feito usando-se como estimulo o instrumento 

musical sino. O escolar foi instruído a apontar para 

a direção de onde ele acreditava originar o som. 

Avaliaram-se as posições à direita, à esquerda, 

acima, atrás e à frente da cabeça. Considerou-se 

resposta positiva quando o escolar localizava pelo 

menos quatro das cinco posições testadas (Cardoso, 

1997). 

O teste de Logoaudiometria Pediátrica ou Teste 

de Inteligibilidade de Fala (PSI) com Mensagem 

Competitiva Contralateral (MCC) e Ipsilateral 

(MCI), utiliza de dez sentenças as quais devem ser 

identificadas por meio de figuras. O escolar era 

posicionado dentro da cabine acústica de frente para 

uma prancha, contendo todas as figuras 

representantes das frases a serem ouvidas. A 

mensagem competitiva foi composta pela leitura de 

uma estória infantil (Pereira & Schochat, 1997). 

O teste Dicótico de Dígitos utiliza de uma 

lista de 20 pares de dígitos, sendo que 4 dígitos 

são apresentados dicoticamente ao sujeito, que 

deve repetir oralmente todos os dígitos 

apresentados.  A lista é apresentada novamente 

mais duas vezes, sendo que, na segunda 

apresentação, o indivíduo deve repetir os 

dígitos ditos na orelha direita e, na terceira vez, 

na orelha esquerda. Essas etapas são 

denominadas escuta direcionada para a direita e 
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Tabela 1. Distribuição das médias, desvios-padrão e significância (p) do desempenho dos escolares dos 
GI e GII nas Provas Auditivas. 

 
Instrumentos  Grupo Média Desvio-padrão Significância  (p) 

MSNV I 0,53 0,28 
 II 0,73 0,31 

0,146* 

MSV I 0,48 0,34 
 II 0,88 0,32 

0,014* 

LS I 0,74 0,35 

Prova de Memória 
Seqüencial e 
Localização Sonora 

 II 0,86 0,16 
0,349* 

MCC-
40D 

I 89,00 7,38 

 II 97,00 4,83 
0,010* 

MCC-
40E 

I 94,00 9,66 

 II 98,00 4,22 
0,246* 

MCI0D I 89,00 15,24 
 II 97,00 9,49 

0,176* 

MCI-10D I 75,00 19,00 
 II 98,00 4,22 

0,004* 

MCI-15D I 78,00 16,19 
 II 96,00 6,99 

0,005* 

MCI0E I 94,00 8,43 
 II 100,00 0,00 

0,051* 

MCI-10E I 82,00 21,50 
 II 100,00 0,00 

0,027* 

MCI-15E I 76,00 12,65 

Teste de 
Inteligibilidade de 
Fala 

 II 99,00 3,16 
<0,001* 

IntBinOD I 55,50 14,06 
 II 89,88 8,40 

<0,001* 

IntBinOE I 55,25 13,79 
 II 87,75 6,31 

<0,001* 

Direita I 69,50 16,28 
 II 92,00 10,79 

0,002* 

Esquerda I 53,50 20,30 

Dicótico de Dígitos 

 II 87,13 19,82 
0,001* 

OD I 68,38 14,31 
 II 87,00 13,18 

0,007* 

OE I 58,48 12,66 

Teste Dissílabos 
Alternados 

 II 86,63 8,52 
<0,001* 

OD I 95,60 3,50 
 II 96,40 3,50 

0,616* 

OE I 95,20 3,16 

Índice de 
Reconhecimento de 
Fala 

 II 98,00 2,83 
0,051* 

Legenda: Memória Seqüencial para Sons Não-verbais: MSNV; Memória Seqüencial para Sons Verbais: MSV; Localização 
Sonora: LS; Mensagem Competitiva Contralateral: MCC; Mensagem Competitiva Ipsilateral: MCI; Integração binaural: 
IntBin; Orelha Direita: OD; Orelha Esquerda: OE. 
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para a esquerda. Os resultados obtidos foram 

registrados em uma folha de marcação que 

contém dados do teste. Foi considerado erro 

quando o indivíduo faz omissão ou substituição 

do dígito. Os resultados foram analisados 

segundo critério de Pereira e Schochat (1997), 

sendo padrão de normalidade 10% de erros, 

indicando uma boa habilidade para agrupar 

componentes do sinal acústico em figura-fundo e 

identificá-los verbalmente. Os resultados alterados 

em ambas as orelhas sugerem alterações no 

hemisfério esquerdo. 

O teste Dissílabos Alternados é apresentado 

numa intensidade 50 dB NS e contém 40 itens, 

sendo que cada item é formado por 4 palavras 

compostas por 2 pares de dissílabos paroxítonos 

(por ex.: bota/ fora/ pega/ fogo). Cada palavra é 

apresentada a cada orelha, havendo uma 

superposição parcial, isto é, a segunda sílaba da 

palavra inicial e a primeira sílaba da palavra final 

são apresentadas simultaneamente às duas orelhas. 

O procedimento utilizado para avaliação das 

habilidades fonológicas foi a Prova de Consciência 

Fonológica desenvolvida por (Capovilla & 

Capovilla, 1998). Esta prova é composta de 10 

subtestes, com 4 itens cada, que se referem à 

verificação das habilidades fonêmicas, supra-

fonêmicas e silábicas. O resultado desta prova é 

apresentado em forma de escore para os subtestes e 

escore total baseado no número de erros. 

Com o intuito de verificarem-se possíveis 

diferenças entre as médias das variáveis de 

interesse, aplicou-se o Teste t de Student, 

controlado pelo Teste de Levene para Igualdade de 

Variâncias. Para serem verificadas as relações entre 

os pares de variáveis (os testes SSW, de 

Inteligibilidade de Fala (PSI), MSNV e MSV, e as 

Provas de Consciência Fonológica) utilizou-se a 

Análise de Correlação de Spearman. Para a 

aplicação dos testes estatísticos deste estudo, 

adotamos o nível de 5% de significância marcada 

com asterisco. Para análise dos dados, foi utilizado 

o programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), em sua versão 13.0. 

 

Resultados 
 

Na Tabela 1, apresentamos o desempenho dos 

escolares do GI e GII na provas auditivas. 

Os resultados analisados pelo Teste t de Student, 

controlado pelo Teste de Levene para Igualdade de 

Variâncias, evidenciaram diferença significante 

para o desempenho dos escolares do GI e GII na 

prova de memória seqüencial para sons verbais 

(MSV), demonstrando melhor desempenho dos 

escolares do GII em relação ao GI. 

Os resultados analisados pelo Teste t de Student, 

controlado pelo Teste de Levene para Igualdade de 

Variâncias do Teste de Inteligibilidade de Fala 

(PSI) com Mensagem Competitiva Contralateral 

(MCC) e Ipsilateral (MCI) evidenciaram diferença 

significante para o desempenho dos escolares do GI 

e GII com MCC direita para as relações 

fala/competição -10, -15 e -40 e MCI esquerda para 

a relação fala/competição -10, ressaltando melhor 

desempenho dos escolares do GII em relação ao GI. 

No Teste de Dicótico de Dígitos observamos 

diferença significante para o desempenho dos 

escolares do GI e GII nas etapas de integração 

binaural (direita e esquerda) e separação binaural 
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Tabela 2. Distribuição das médias do números de erros, desvios-padrão e significância (p) do desempenho dos 
escolares dos GI e GII da Prova de Consciência Fonológica (PCF). 

 
Habilidades Grupo Média Desvio-padrão Significância (p) 

SiS I 0,20 0,42 

 II 0,10 0,32 
0,556* 

SiF I 3,00 1,05 

 II 1,10 0,99 
0,001* 

Rim I 2,80 0,92 

 II 0,20 0,42 
<0,001* 

Ali I 1,60 1,07 

 II 0,20 0,42 
0,002* 

Ses I 0,10 0,32 

 II 0,00 0,00 
0,343* 

SeF I 2,80 1,23 

 II 0,40 0,52 
<0,001* 

ManS I 3,00 1,05 

 II 0,30 0,48 
<0,001* 

ManF I 3,70 0,48 

 II 0,50 0,53 
<0,001* 

TranS I 2,60 1,51 

 II 0,20 0,42 
0,001* 

TranF I 3,70 0,95 

 II 3,00 1,25 
0,175* 

ET I 23,50 5,10 

 II 6,00 1,56 
<0,001* 

Legenda: Síntese Silábica: SiS; Síntese Fonêmica: SiF; Rima: Rim; Aliteração: Ali; Segmentação Silábica: SeS; 
Segmentação Fonêmica: SeF; Manipulação Silábica: ManS; Manipulação Fonêmica: ManF; Transposição Silábica: TranS; 
Transposição Fonêmica: TranF; Escore Total: ET. 
 

 

(atenção direita e atenção esquerda), corroborando 

melhor desempenho dos escolares do GII em 

relação ao GI. 

No Teste de Dissílabos Alternados (SSW) 

verificamos diferença significante para o 

desempenho dos escolares do GI e GII para orelha 

direita e esquerda, o que mostrou um melhor 

desempenho dos escolares do GII em relação ao GI. 

Não ocorreu diferença significante para o 

desempenho dos escolares do GII e GI, tendo 

demonstrado que a atuação dos dois grupos foi 

semelhante no Índice de Reconhecimento de Fala. 

Entre as provas de processamento auditivo, não 

foram observadas correlações estatisticamente 

significantes entre as variáveis na comparação intra-

grupo.  
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Tabela 3. Distribuição dos níveis de significância (p) do desempenho dos GI e GII, em função da comparação 
dos subtestes silábicos e fonêmicos da prova de consciência fonológica. 

 
 

 

 

Legenda: Síntese Silábica: SiS; Síntese Fonêmica: SiF; Rima: Rim; Aliteração: Ali; Segmentação Silábica: SeS; 
Segmentação Fonêmica: SeF; Manipulação Silábica: ManS; Manipulação Fonêmica: ManF; Transposição Silábica: TranS; 
Transposição Fonêmica: TranF. 

 

Tabela 4. Medidas de análise de relação entre o Teste de Dissílabos Alternados (SSW), a Síntese fonêmica 
(SiF), Síntese silábica (SiS), Segmentação fonêmica (SeF) e Segmentação silábica (SeS).  

 

 Todos  Grupo I  Grupo II 
SSW 

 OD OE  OD OE  OD OE 

SiS Coeficiente de Correlação  -0,05   0,07   -0,22   0,44    0,42   0,23 

 Nível de significância (p)   0,838   0,760    0,543   0,209    0,228   0,517 

 N 20 20  10 10  10 10 

SiF Coeficiente de Correlação  -0,74  -0,63   -0,60   0,24   -0,32  -0,28 

 Nível de significância (p)   0,000*   0,003*    0,069   0,497    0,376   0,432 

 N 20 20  10 10  10 10 

SeS Coeficiente de Correlação  -0,18  -0,14  -0,06   0,17  - - 

 Nível de significância (p)   0,448   0,558    0,873   0,631  - - 

 N 20 20  10 10  - - 

SeF Coeficiente de Correlação  -0,46  -0,52   -0,17   0,44    0,40   0,43 

 Nível de significância (p)   0,040*   0,019*    0,648   0,201    0,248   0,218 

 N 20 20  10 10  10 10 

 

Na Tabela 2, apresentamos o desempenho dos 

escolares do GI e GII na prova de consciência 

fonológica (PCF). Os resultados analisados pelo 

Teste t de Student, controlado pelo Teste de Levene 

para Igualdade de Variâncias, comprovaram 

diferença significante para o desempenho dos 

escolares do GI e GII nos subtestes de síntese 

fonêmica (SiF), segmentação fonêmica (SeF), rima 

(RIM), aliteração (ALI), manipulação silábica 

(ManS), manipulação fonêmica (ManF), 

 

Habilidades GI GII 

SiS x SiF <0,001* 0,015* 

Rim x Ali 0,058* >0,999* 

SeS x SeF <0,001* 0,037* 

Mans x Manf 0,045* 0,443* 

TranS x TranF 0,017* <0,001* 
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Tabela 5. Medidas de análise de relação entre o Teste de Inteligibilidade de Fala (PSI) e o de Mensagem 
Competitiva Contralateral (MCC), Mensagem Competitiva Ipsilateral (MCI), Rima (Rim) e Aliteração (Alit). 

 

 Todos  Grupo I  Grupo II 
PSI 

 Rim Alit  Rim Alit  Rim Alit 

MCC-40D Coeficiente de Correlação  -0,45  -0,40   -0,04   0,02    0,33   0,33 

 Nível de significância (p)   0,049*   0,083    0,923   0,955    0,356   0,356 

 N 20 20  10 10  10 10 

MCC-40E Coeficiente de Correlação  -0,28  -0,09   -0,38  -0,05    0,25   0,25 

 Nível de significância (p)   0,226   0,696    0,274   0,890    0,486   0,486 

 N 20 20  10 10  10 10 

MCC-I0D Coeficiente de Correlação  -0,49  -0,31    0,07   0,21   -0,67  -0,67 

 Nível de significância (p)   0,030*   0,187    0,849   0,563    0,035*   0,035* 

 N 20 20  10 10  10 10 

MCI-10D Coeficiente de Correlação  -0,75  -0,46    0,142   0,54    -0,38  -0,38 

 Nível de significância (p)   0,000*   0,040*    0,696   0,104    0,286   0,286 

 N 20 20  10 10  10 10 

MCI-15D Coeficiente de Correlação  -0,51  -0,57    0,39  -0,11   -0,32  -0,32 

 Nível de significância (p)   0,022*   0,008*    0,264   0,764    0,363   0,363 

 N 20 20  10 10  10 10 

MCI-10E Coeficiente de Correlação  -0,57  -0,26   -0,36   0,14  - - 

 Nível de significância (p)   0,009*   0,277    0,314   0,693  - - 

 N 20 20  10 10  - - 

MCI-10E Coeficiente de Correlação  -0,65  -0,32   -0,03   0,25  - - 

 Nível de significância (p)   0,002*   0,164    0,927   0,480  - - 

 N 20 20  10 10  - - 

MCI-15E Coeficiente de Correlação  -0,80  -0,49   -0,24   0,39    0,17   0,17 

 Nível de significância (p)   0,000*   0,030*    0,510   0,261    0,645   0,645 

 N 20 20  10 10  10 10 

 

transposição silábica (TranS) e no escore total (ET), 

ratificando melhor desempenho dos escolares do 

GII em relação ao GI. 

Comparando o desempenho dos escolares do GI 

e GII quanto às provas silábicas, fonêmicas e supra-

fonêmicas da prova de consciência fonológica, 

verificamos, nos resultados analisados pelo Teste t 

de Student para Dados Pareados, diferença 

estatisticamente significante nos subtestes de 

síntese, segmentação, manipulação e transposição, 

provando melhor desempenho dos escolares de 

ambos os grupos nas provas silábicas do que nas 

fonêmicas (Tabela 3).A Tabela 4 apresenta a análise 

da relação entre o Teste de Dissílabos Alternados  
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Tabela 6. Medidas de análise de relação entre as Provas de Memória Seqüencial para Sons Não-verbais, 
Memória Seqüencial para Sons Verbais, Manipulação silábica, Manipulação Fonêmica, Transposição Silábica e 

Transposição Fonêmica. 
 

  Todos  Grupo I  Grupo II 

  MSNV MSV  MSNV MSV  MSNV MSV 

ManS Coeficiente de Correlação  -0,45  -0,47   -0,24  -0,04   -0,38   0,33 

 Nível de significância (p)   0,046*   0,035*    0,503   0,922    0,282   0,359 

 N 20 20  10 10  10 10 

ManF Coeficiente de Correlação  -0,33  -0,65   -0,04  -0,04    0,23  -0,50 

 Nível de significância (p)   0,158   0,002*    0,910   0,915    0,521   0,144 

 N 20 20  10 10  10 10 

TranS Coeficiente de Correlação  -0,29  -0,53   -0,12  -0,09    0,14  -0,31 

 Nível de significância (p)   0,212   0,017*    0,736   0,811    0,691   0,382 

 N 20 20  10 10  10 10 

TranF Coeficiente de Correlação  -0,03  -0,07   -0,19   0,24    0,37   0,20 

 Nível de significância (p)   0,890   0,763    0,602   0,509    0,297   0,580 

 N 20 20  10 10  10 10 
Legenda: Provas de Memória Seqüencial para Sons Não-verbais: MSNV; Memória Seqüencial para Sons Verbais: MSV; 
Manipulação silábica: ManS; Manipulação Fonêmica: ManF; Transposição Silábica: TranS; Transposição Fonêmica: 
TranF. 

 

(SSW), Síntese fonêmica e silábica (SiF, SiS) e 

Segmentação fonêmica e silábica (SeF, SeS), uma 

vez que, para a realização da análise dos segmentos 

acústicos da palavra, é necessária a organização dos 

espectros acústicos para a percepção da fala.  

Os resultados revelaram correlação 

estatisticamente significante para a comparação 

entre síntese e segmentação fonêmica nas orelhas 

direita e esquerda, para todos os integrantes dos 

grupos. A Tabela 5 apresenta a análise da relação 

entre o Teste de Inteligibilidade de Fala (PSI) com 

Mensagem Competitiva Contralateral (MCC) e 

Ipsilateral (MCI), e Rima (Rim) e Aliteração (Alit), 

uma vez que, para a realização da análise dos 

mesmos segmentos silábicos ou fonêmicos em uma 

seqüência de palavras, é necessária atenção na 

codificação e percepção dos segmentos, para 

identificação de semelhanças de amostras na fala.  

Os resultados revelaram correlação 

estatisticamente significante para a comparação 

entre rima e mensagem competitiva contralateral na 

orelha direita e mensagem competitiva ipsilateral na 

orelha esquerda para todos os integrantes dos 

grupos; entre rima, aliteração e mensagem 

competitiva ipsilateral direita e esquerda para todos 

os grupos e para o GII . 

A Tabela 6 apresenta a análise da relação entre 

as Provas de Memória Seqüencial para Sons Não-

Verbais (MSNV), Memória Seqüencial para Sons 

Verbais (MSV), Manipulação silábica (ManS), 

Manipulação Fonêmica (ManF), Transposição 

Silábica (TranS) e Transposição Fonêmica (TranF), 

visto que, para acionar o mecanismos gerativos de 

sons e sílabas para a formação de novas palavras, é 

necessária atenção para a codificação e uso de 

integração e memória na manipulação dos 

segmentos da fala.  
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Os resultados revelaram correlação 

estatisticamente significante para a comparação 

entre MSNV e manipulação silábica, e entre MSV e 

manipulação silábica, fonêmica e transposição 

silábica para todos os integrantes dos grupos.  

 

Discussão 
 

Os achados deste estudo revelaram que os 

escolares com dislexia do desenvolvimento 

apresentam dificuldade em lidar com informações 

fonológicas na memória, necessárias para a 

aprendizagem da leitura (Bradley & Bryant, 1983; 

Dally, 2006; Frith, 1985; López-Escribano, 2007; 

Olivares-García & cols., 2005; Ortiz & cols., 2007; 

Snowling, 1987).  

O desempenho dos escolares do GI nas 

habilidades auditivas revelou presença de 

dificuldade na organização de eventos sonoros, 

dificuldade na memória auditiva de curta duração e 

dificuldade em perceber sons competitivos (Dawes, 

Bishop, Sirimanna & Bamiou, 2008; Tallal & Gaab 

2008).  Considerando que, para a realização da 

leitura, é necessária a lembrança temporal acústica 

da ordem dos fonemas para evocar a ordem espacial 

dos grafemas, os escolares com dislexia 

apresentaram considerável dificuldade para a 

realização da correspondência fonema-grafema, 

tarefa esta realizada em grande parte pela memória 

seqüencial auditiva, que como vimos neste estudo 

se correlaciona com manipulação e transposição, 

habilidades necessárias para composição e 

formação de palavras e novas palavras. 

A categorização do fonema é essencial para a 

percepção da fala, sendo que, nos bons leitores, as 

representações fonológicas estão categorizadas e 

armazenadas na memória de longa duração, 

formando o repertório básico com o qual a escrita 

pode ser associada (Iliadou & Lakovides, 2003; 

López-Escribano, 2007). Como evidenciado neste 

estudo, os escolares com dislexia apresentam 

dificuldades quanto a esta categorização, 

constatadas pelo desempenho inferior em tarefas de 

rima e aliteração se comparado ao grupo de bons 

leitores, denotando que a atenção, discriminação e 

percepção de segmentos semelhantes na palavra 

encontram-se comprometidas.  

Na tarefa de dicótico de dígitos, os escolares 

com dislexia apresentaram desempenho inferior, 

demonstrando que a presença de hipoperfusão na 

região mesial do lobo temporal pode influenciar a 

percepção para sequencialização dos sons durante a 

leitura. Estes resultados vão de encontro aos 

descritos na literatura nacional (Arduini, Capellini 

& Ciasca, 2006; Sauer, Pereira, Ciasca, Pestun & 

Guerreiro, 2006). 

O desempenho dos escolares em consciência 

fonológica revelou que os escolares do GII 

apresentaram melhor desempenho nas habilidades 

silábicas e fonêmicas para segmentação, 

manipulação, transposição, rima e aliteração do que 

os escolares do GI. Entretanto, verificou-se, 

também, que tanto nos escolares do GI, como nos 

do GII ocorreu um melhor desempenho nas 

habilidades silábicas do que nas fonêmicas, 

evidenciando que esta dificuldade para perceber 

estruturas fonêmicas não é característica única de 

escolares com dislexia do desenvolvimento, mas 

sim uma alteração que pode decorrer do ensino de 

base do sistema de escrita na língua portuguesa. 
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Neste estudo, pelo fato da escola utilizar 

metodologia de alfabetização baseada na filosofia 

construtivista, verificou-se que, quando não são 

oferecidas instruções diretas sobre a 

correspondência letra-som, necessária para a 

aprendizagem do princípio alfabético, tanto 

escolares com dislexia do desenvolvimento, como 

escolares sem problemas de aprendizagem 

apresentam falhas em mecanismos gerativos para a 

formação de palavras, ou seja, a capacidade de reter 

informações na memória de trabalho e de manipulá-

las para formação de novas palavras a partir de um 

segmento (som ou sílaba).  

A percepção da estrutura fonêmica da fala 

permite que a criança utilize um sistema gerativo 

para converter ortografia em fonologia, permitindo, 

assim, a leitura de qualquer palavra regular que 

envolva a correspondência grafofonêmica (Blomert 

& cols., 2004; Boets & cols., 2007; Capellini & 

Oliveira, 2003; López-Escribano, 2007; Moisescu-

Yiflach & Pratt, 2005; Ortiz & cols., 2007).  

A característica gerativa das ortografias 

alfabéticas permite aos leitores aprenderem por si 

mesmos, uma vez que, ao encontrar palavras novas, 

eles possam aplicar as regras de decodificação 

fonológica. O processo de decodificação fonológica 

contribui para que a criança forme a representação 

ortográfica da nova palavra, admitindo, dessa 

forma, que a palavra nova seja lida pela rota lexical. 

Portanto, é o processo fonológico que permitirá que 

a criança, posteriormente, leia pela rota lexical 

(Alégria & Mousty, 1996; Capellini, 2004; Kujala 

& cols., 2006; López-Escribano, 2007). 

 Neste estudo, observou-se que os alunos do GI 

apresentam dificuldades em habilidades auditivas 

que comprometem a codificação e organização dos 

espectros acústicos, o que prejudica o uso de 

habilidades fonológicas como as de análise e síntese 

do material verbal e de leitura, conforme descritas 

por Byrne & Fielding-Barnsley, (1991), Gregoire & 

Pierart (1997), Ratner, Gleason, Narasimhan (1999) 

e Ávila (2004), Olivares-García e colaboradores 

(2005), Dally (2006) e Kujala e colaboradores 

(2006).  

 

Considerações Finais 
 

Os achados deste estudo permitiram concluir 

que os escolares com dislexia do desenvolvimento 

apresentam dificuldades em habilidades auditivas 

de atenção, codificação, organização e integração 

de informações auditivas que comprometem o uso 

de habilidades fonológicas como a atenção, análise, 

síntese e memória de trabalho. 

Há associação entre habilidades auditivas e 

habilidades fonológicas significantes que sugerem 

que os processos auditivos interferem diretamente 

na percepção de aspectos acústicos, temporais e 

seqüenciais dos sons para a formação de uma 

representação fonológica estável.  

A realização deste estudo pode apresentar 

algumas limitações, seja pelo número de sujeitos ou 

pelas correlações estabelecidas, em decorrência 

disto, tornam-se necessários estudos 

complementares que investiguem as correlações 

aqui evidenciadas em um maior número de 

escolares a fim de estabelecer um aprofundamento 

científico na relação existente entre consciência 

fonológica, percepção e processamento auditivo, 

uma vez que não há muitos estudos na literatura 

nacional.  
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Resenhas 
 
 
 

Contribuições para identidade profissional do Psicólogo Escolar 
 

Contributions to professional identity of the School Psychologist 
 
 

Marinho-Araújo, C. M. & Almeida, S. F. C. de (2005). Psicologia Escolar: Construção e 
Consolidação da Identidade Profissional.  

Campinas-SP: Editora Alínea, 121 p. 

 
 

O livro “Psicologia Escolar: construção e 

consolidação da identidade profissional”, escrito 

pelas professoras doutoras Claisy Maria Marinho-

Araújo e Sandra Francesca Conte de Almeida, 

apresenta uma possibilidade diferenciada de 

atuação em Psicologia Escolar. 

A Psicologia Escolar é um campo de produção 

científica e de atuação profissional que se 

caracteriza pela inserção da Psicologia na escola, 

com o objetivo precípuo de promover o processo 

educativo. Contudo, por muito tempo, as discussões 

acerca da relação entre a Psicologia e a Educação, 

centraram-se em críticas às ações dos psicólogos 

escolares em relação às demandas e problemas da 

escola. Essas discussões têm tido muitos reflexos, 

entre os quais se destacam os questionamentos e 

críticas quanto à formação dos psicólogos escolares. 

Apesar de diversas produções apontarem para a 

necessidade de se repensar a atuação e a formação 

em Psicologia, em virtude da natureza das questões 

que permeiam o contexto escolar, faltava à área um 

referencial que indicasse uma intervenção diferente 

daquela que, até então, era criticada.  

Dessa forma, ancorando-se na necessidade de 

contribuir para a formação e a prática profissional 

daqueles que se comprometem com a qualidade dos 

processos que permeiam a ação educativa, o livro 

em análise apresenta-se como um importante 

referencial à Psicologia Escolar. 

Para a elaboração desta obra as autoras 

empenharam-se em articular as contribuições 

teóricas da Psicologia Escolar com as questões 

relacionadas à formação, atuação e identidade do 

profissional desta área. Ao final, conseguem 

apresentar uma proposta de intervenção que, ao 

mesmo tempo, transforma a realidade social e 

marca a construção da identidade profissional dos 

psicólogos escolares. 

O livro “Psicologia Escolar: construção e 

consolidação da identidade profissional” está 

organizado em três grandes partes. A primeira delas 

– “Psicologia Escolar: história e conexões, fio e 

desafios” – se dedica a apresentar a relação 

histórica que se construiu entre a Psicologia e a 

Educação, e é composta por três capítulos. O 

capítulo um – “Encontros, Desafios e Impasses: a 
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história da articulação entre a Psicologia e a 

Educação no Brasil” – trata da constituição da 

Psicologia enquanto ciência e do seu processo de 

aproximação com a Educação, apontando a 

especificidade da Psicologia Escolar enquanto área 

de atuação que tem um compromisso teórico-

prático para com as questões escolares. O capítulo 

dois – “Delimitando Espaços, Estabelecendo 

Conexões: educação e escola” – discorre sobre a 

educação enquanto fenômeno social e o papel 

específico da escola diante da formação humana. O 

capítulo três – “Professor e Escola: trabalho e 

profissão” – se destina a apontar fatores envolvidos 

na formação e desempenho dos professores, 

sinalizando para o sofrimento psíquico vivenciado 

pelos docentes em decorrência das condições 

específicas do trabalho que desenvolvem. 

 A segunda parte do livro – “Psicologia 

Escolar: identidade em construção” – faz um 

resgate histórico da Psicologia Escolar e embasa a 

discussão de questões relacionadas à formação e 

identidade do psicólogo escolar. O capítulo quatro – 

“Memória e Atualidade” – retoma de forma mais 

aprofundada a conexão entre a Psicologia e a 

Educação, apontando para a consolidação da 

Psicologia Escolar enquanto um campo de 

articulação entre o conhecimento psicológico e a 

educação. O capítulo cinco – “Formação como 

Ação Formativa” – pauta-se em pesquisas 

desenvolvidas sobre a formação dos psicólogos 

escolares para sinalizar que, tanto a formação inicial 

deste profissional quanto a continuada, devem se 

basear nas especificidades que a atuação na escola 

exige. 

A terceira e última parte do livro – “Psicologia 

Escolar e a Atuação profissional” – traz, num único 

capítulo, uma proposta de atuação em Psicologia 

Escolar, fundamentada em uma perspectiva 

institucional e preventiva, de forma que o capítulo 

seis – “Intervenção Institucional: possibilidades de 

prevenção em Psicologia Escolar” – apresenta um 

modelo de atuação que se sustenta sobre quatro 

dimensões intrinsecamente relacionadas, quais 

sejam: o mapeamento institucional, o espaço de 

escuta psicológica, a assessoria ao trabalho coletivo 

e o acompanhamento ao processo de ensino-

aprendizagem. Ao delinear as atividades e 

procedimentos que podem ser contemplados em 

cada uma das quatro dimensões, as autoras 

posicionam-se diante do compromisso de contribuir 

para a consolidação de uma identidade profissional 

coadunada com as demandas e necessidades de um 

contexto marcadamente contraditório e em 

constante transformação.  

A proposta de intervenção para a atuação em 

Psicologia Escolar apresentada nesta obra aponta 

para o fato de que o ritmo das transformações que 

permeiam as práticas profissionais exige, do 

psicólogo escolar, um constante pensar e refletir, 

como subsídio imprescindível à consolidação de 

sua identidade profissional. 

Diante de tantas contribuições, entende-se que o 

livro “Psicologia Escolar: construção e 

consolidação da identidade profissional” assumiu 

uma responsabilidade social e ética frente ao 

desafio de capacitar o psicólogo que atua no 

contexto escolar, colaborando para o seu 

desenvolvimento profissional por meio de uma 

proposta de atuação preventiva em Psicologia 

Escolar, baseada em uma perspectiva institucional. 

Àqueles que se dedicam a promover a articulação 

entre Psicologia e Educação, recomenda-se, sem 
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dúvida, esta obra como uma rica oportunidade de se 

apropriar de novas formas de intervenção 

psicológica no contexto escolar.  

 

 

 

 

Cynthia Bisinoto Evangelista de Oliveira 

Psicóloga Escolar 

Mestre em Psicologia e Doutoranda do Programa de Processos de 

Desenvolvimento Humano e Saúde da Universidade de Brasília 
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Pensando e criando: o talento em foco 
 

Reasoning and creating: talent as a focus. 
 

Virgolim, A. M. R. (Org.). (2007). Talento criativo: expressão em múltiplos contextos.  
Brasília: Editora Universidade de Brasília. 

 
 

Talento criativo em múltiplos contextos revela 

pelas mãos da organizadora o crescente e 

apaixonado interesse de um grupo de pesquisadores 

brasileiros pelo tema criatividade e superdotação. 

Mais que uma coletânea de textos, o livro se 

apresenta como marco de uma série histórica da 

produção acadêmica conjunta do Grupo de 

Pesquisa em Processos Criativos e Superdotação, 

afiliado à Plataforma Lattes Institucional do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) coordenado pelas professoras 

Eunice Lima Soriano de Alencar e Denise de Souza 

Fleith. Desde a década de 1980, o grupo vem se 

consolidando a partir do trabalho pioneiro iniciado 

na Universidade de Brasília e responde hoje por boa 

parte da produção científica sobre criatividade e 

superdotação no Brasil. Atualmente o grupo conta 

com a participação de vários pesquisadores de 

qualificadas universidades do país. Tem como 

prioridade o desenvolvimento de pesquisas e a 

disseminação do conhecimento dessas áreas em 

suas múltiplas dimensões e determinantes, 

considerando como relevante o contexto histórico-

social, com destaque para o papel da família, da 

escola e da sociedade como agentes de 

reconhecimento, desenvolvimento e expressão do 

potencial criativo, do talento e da inteligência.  

A obra destaca uma amostra das linhas de 

interesse, resultados de pesquisas e de revisão de 

literatura conduzidos pelos membros do grupo até o 

ano de 2001. Uma preocupação eminente nesta 

primeira sistematização foi garantir a essência 

individual da produção de cada autor, sua 

linguagem e referenciais teóricos sem abandonar o 

caráter mais consistente da obra que é o entusiasmo, 

que cada um traz, na expressão criativa particular 

em torno desta temática.  

A relevância da matéria nos dias atuais traduz o 

desejo de uma época, embora ainda pouco 

inculcado ou revelado por grande parte da 

população em diversas localidades do mundo, o 

desejo de aprender inerente ao ser humano, quando 

institucionalizado ou formalizado, ganha outras 

dimensões, passa a se definir a partir do tempo, do 

espaço, do currículo, da avaliação e da dimensão 

criativa muitas vezes abandonada. Apesar da 

evidente lacuna no enfoque educacional quanto ao 

talento e à criatividade, deve-se persistir na idéia de 

que estes processos, desde muito cedo na história 

do indivíduo, devem ser incentivados e oferecidos 

dentro de um ensino efetivo e eficaz segundo as 

características e condições de cada um, 

especialmente àquelas relacionadas ao 

desenvolvimento e ciclo de vida sócio-cultural e 

afetivo. Ainda hoje esse pensamento não encontrou 

ressonância nas políticas públicas e no modo de 

pensar de muitos grupos sociais, em plena 

sociedade do conhecimento e era da informação. 
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Os desdobramentos empíricos em torno do 

talento criativo têm sinalizado de modo contundente 

que a sociedade deve pautar-se pela identificação, 

valorização e desenvolvimento de indivíduos e de 

sistemas criativos, para dar conta das demandas 

atuais e futuras de resoluções de problemas, que 

irão permitir grandes avanços e uma melhor 

qualidade de vida à humanidade.  Essa temática é 

de marcado interesse no cenário internacional em 

que a preocupação com o potencial humano e suas 

formas de expressão tem sido reconhecida como 

fator de prosperidade para o indivíduo e para a 

sociedade. Deste modo, a criatividade vem 

despertando o interesse de estudiosos de diversas 

áreas. No contexto educacional mundial se observa 

o despontar desse interesse por parte de alguns 

países, justamente por ser a escola identificada 

como o lugar da infância e da juventude na 

sociedade contemporânea. No entanto, a escola 

como instituição específica de transmissão de 

cultura e espaço educativo qualificado tem falhado 

em sua missão como agente promotor de 

criatividade e de reconhecimento do talento e da 

inteligência, ora por não ter ocupado 

verdadeiramente seu espaço na construção de um 

currículo criativo, com estratégias de ensino que 

favoreçam a imaginação e o pensamento flexível e 

divergente, ora por não conhecer e dominar o 

assunto, alimentando mitos e idéias estereotipadas 

sobre esse tópico.  

O tema central do livro é desenhado por Ângela 

Magda Virgolim, autora organizadora, a partir de 

uma sinopse, em que a mesma problematiza suas 

teses sobre criatividade e superdotação e apresenta 

os demais colaboradores e suas respectivas 

abordagens. Ensaia ainda, uma apreciação aos 

trabalhos de seus pares e esclarece que sua 

preocupação principal foi sistematizar em um único 

material um recorte das produções e discussões 

advindas dos trabalhos do Grupo de Pesquisa. Neste 

contexto, Virgolim prepara o leitor para os temas 

que serão desenvolvidos nos oito capítulos 

organizados no decorrer do livro, sugerindo uma 

apreensão cuidadosa do texto apresentado no 

prefácio, que teve por objetivo situar o campo de 

estudo numa trajetória interessante do ponto de 

vista histórico, ao propor uma revisão cronológica 

das principais contribuições aos estudos da 

criatividade, destacando o problema da definição do 

construto, ao mesmo tempo em que apresenta os 

mais ilustres pensadores, suas idéias e definições 

sobre o tema. 

No primeiro capítulo sob o título Criatividade e 

saúde mental; desafio à família e à escola, 

Virgolim enfatiza a importância do estado da arte 

em criatividade e destaca que o momento atual é 

promissor para o avanço do tema em variados 

contextos, organizacional, educacional, familiar e 

pessoal. Ancora suas idéias na perspectiva 

humanista para a qual criatividade é entendida 

como um importante fator para a promoção da 

saúde mental, uma vez que o impulso criativo 

possibilita ao indivíduo lidar eficientemente com as 

tensões e conflitos do cotidiano. Nesta direção, 

defende que o incentivo ao desenvolvimento da 

expressão criativa deve ocorrer o quanto antes na 

vida dos indivíduos de modo planejado e 

sistemático promovido tanto pela escola quanto pela 

família, numa atmosfera enriquecedora e 

estimulante. Chama atenção também, para a 

dificuldade que o contexto educacional apresenta 

em se organizar de maneira mais flexível e criativa 
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no atendimento aos alunos, de modo a romper com 

uma estrutura tradicional na maneira de ensinar e 

aprender. Para esclarecer esse pensamento descreve 

os resultados obtidos em pesquisa de sua autoria 

sobre habilidades de pensamento criativo em alunos 

de escolas do tipo aberta, intermediária e 

tradicional, em que se observaram diferenças 

significativas para esse fator em favor de alunos de 

escolas do tipo aberta e intermediária. 

No Capítulo 2, Criatividade e saúde nos 

indivíduos e nas organizações, Albertina Mitjáns 

Martínez lança um olhar sobre criatividade 

fundamentado na perspectiva histórico-cultural, 

para a qual o ato de criar está imbricado em 

configurações subjetivas tanto do indivíduo que 

cria, quanto na subjetividade de seu contexto social. 

A autora situa a criatividade como um processo do 

sujeito psicológico, plurideterminada e mediatizada 

por fatores históricos e socioculturais, portanto está 

relacionada com a condição subjetiva e sócio-

histórica do homem e neste sentido, se vincula à 

idéia de saúde. Para a autora, saúde é entendida 

como um processo de funcionamento integral que 

aumenta e otimiza os recursos do organismo, 

potencializando-os diante de processos de 

adoecimento e doenças. Criatividade e saúde 

possuem dimensões subjetivas essenciais e 

complexas que podem ser analisadas do ponto de 

vista da emoção expressa no viver cotidiano e pelas 

configurações subjetivas presentes no processo de 

desenvolvimento e de educação da criatividade 

como lócus de promoção da saúde. Para tanto, se 

faz necessário transcender ao modelo biomédico e à 

visão fragmentada do homem, afinal o mundo é 

construído pela razão e criatividade do homem, ou 

seja, é modificado pelo próprio homem.  

No Capítulo 3, Mônica Neves-Pereira também 

destaca a complexidade do fenômeno da 

criatividade ressalvando a construção do sujeito 

histórico a partir da interação com o meio 

sociocultural e a criação como resultado dessa 

interação. A autora se propõe a uma investigação 

conforme o próprio título do capítulo anuncia - 

Uma leitura histórico-cultural dos processos 

criativos: as contribuições de Vygotsky e da 

psicologia soviética. O texto apresentado neste 

capítulo traduz de maneira muito clara os conceitos 

fundamentais da obra de Vygotsky e conduz o leitor 

ao entendimento do tema criatividade a partir desse 

aporte teórico. Cada conceito é alinhavado na 

direção de uma perspectiva dialética aberta a novas 

possibilidades no escopo da criatividade, para além 

da visão centrada no sujeito criativo, em seus 

processos e em seus produtos. A autora defende a 

condição indissolúvel do pensar e criar e alerta que 

as iniciativas que tenham estes objetivos deverão 

contemplar tanto cognição quanto afetividade na 

promoção do desenvolvimento do pensamento 

criativo. 

No Capítulo 4 intitulado A institucionalização 

de crianças e a criatividade, Paulo Gomes de 

Souza-Filho traz uma preocupação inusitada ao 

campo de pesquisa da área baseado em dados 

obtidos em investigações de sua autoria. Muito 

comum na literatura do pós-guerra, essa temática, 

institucionalização de crianças e jovens, teve certo 

declínio nos estudos de várias áreas principalmente 

nas comunidades européias. No entanto, o autor 

chama atenção para o fato de o Brasil ainda abrigar 

inúmeras crianças em instituições substitutivas do 

lar, algo que ele considera bastante grave e comum, 

apesar dos avanços adquiridos com o advento do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A 

consciência do enorme prejuízo causado à 

sociedade por abandonar suas crianças e jovens à 

má sorte e da dívida social para com esses sujeitos 

que afeta a todos, ricos e pobres, mobiliza recursos 

de todas as ordens especialmente no setor público e 

incorpora, ao menos no discurso, cuidados especiais 

com esses grupos etários. As medidas de proteção e 

as medidas sócio-educativas ainda são tímidas e 

estão assentadas num modelo excludente que não 

leva em consideração o sujeito no processo. Os 

recursos investidos são da ordem da assistência 

social e não primam para a maximização de 

desenvolvimento e expressão da criatividade, por 

imperar características impessoais. O autor destaca 

os efeitos deletérios que o sistema de 

institucionalização acarreta ao desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo e principalmente no 

desenvolvimento de seu potencial criativo.  

O Capítulo 5, escrito a duas mãos, traz a 

experiência da professora Eunice Soriano de 

Alencar aliada à inovação do pensamento de 

Afonso Galvão para discutir sobre as Condições 

favoráveis à criação nas ciências e nas artes 

evidenciando os fatores fundamentais para o 

alcance de uma expressão criativa mais 

significativa, em face das múltiplas áreas de 

manifestação e no grau variado que se apresentam 

nas diversas dimensões do fazer humano. Com esse 

objetivo, discutem os aspectos da criação intelectual 

sob o prisma das ciências e das artes considerando 

que em ambos estão presentes essencialmente os 

mesmos métodos de pensamento. Enfatizam o papel 

das forças sociais existentes desde o início da vida 

dos indivíduos que ampliam ou limitam sua 

capacidade de expressão e que determinam o grau 

de autoconfiança que a pessoa empreenderá em 

suas produções ao longo do curso de vida. Realçam 

também estratégias que devem ser inseridas nos 

repertórios dos indivíduos para encorajar o 

desenvolvimento do talento criativo e depositam na 

escola a grande responsabilidade para a 

concretização desta tarefa. 

Na seqüência Afonso Galvão fomenta 

discussões a respeito do talento artístico e da 

influência do ambiente na organização da expertise 

principalmente a musical. Descerra o Capítulo 6, 

intitulado A questão do talento: usos e abusos, 

desmistificando a noção de talento, 

problematizando as dificuldades em torno de uma 

definição mais consensual e aprofundada e 

destacando os mitos que ainda persistem no 

entendimento do conceito. Enfatiza as variações 

culturais em torno do talento criativo que, aliado às 

influências históricas, originam e influenciam 

também a qualidade da performance relacionada a 

um determinado talento. A partir da revisão de 

várias pesquisas que investigaram o talento musical 

argumenta que talento é a gradação de facilidade 

que alguém pode ter em uma determinada atividade 

a partir de um referencial preestabelecido, portanto 

envolve um referencial que é socialmente 

construído e que não admite “fórmulas mágicas”. O 

autor ensaia também uma discussão em torno da 

dicotomia entre os conceitos de expertise e de 

talento. Com base em evidências empíricas, o autor 

salienta que o primeiro está associado à condição de 

um estudo deliberado que o distingue 

diferentemente do talento que, embora exija 

dedicação e empenho, possui um caráter mais 

flexível. 
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A promoção da criatividade no contexto escolar 

é abordada no sétimo capítulo por Denise de Souza 

Fleith. A autora demonstra com sugestões práticas 

um viés de técnicas e exercícios estimuladores do 

potencial criativo, passíveis de serem aplicados em 

programas de desenvolvimento da criatividade e 

especialmente no contexto de sala de aula. Seus 

exemplos são dirigidos a professores e podem ser 

aplicados de maneira interdisciplinar. Outra 

preocupação da autora refere-se não só à 

aprendizagem de comportamentos criativos, mas, 

sobretudo, ao desenvolvimento integral de 

habilidades criativas que contribuam também com o 

desenvolvimento afetivo dos alunos e a formação 

de um autoconceito positivo. As barreiras que 

obstruem a consolidação dos processos criativos são 

revisitadas e criticadas pela autora, ao mesmo 

tempo em que propõe mecanismos para a superação 

de modelos educacionais tradicionais, que levam 

apenas à reprodução do conhecimento. Alguns 

modelos internacionais de promoção da criatividade 

são considerados como alternativas de promoção à 

um clima de sala de aula mais criativo, bem como 

as contribuições advindas dos trabalhos das 

brasileiras Eunice Alencar e Maria Helena Novaes, 

nesta mesma direção. Para a autora urge que se 

busquem alternativas no contexto educacional para 

garantir o direito dos estudantes a um ensino de 

qualidade que prime pelo desenvolvimento de 

potencialidades em múltiplos aspectos e contextos, 

por meio de um currículo avançado e estimulador e 

estratégias pedagógicas inovadoras. 

No oitavo e último capítulo, Uma proposta para 

o desenvolvimento da criatividade na escola é 

apresentada pela autora organizadora à luz do 

modelo desenvolvido por Joseph Renzulli, 

pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa para o 

Superdotado e Talentoso (NRCG/T) da 

Universidade de Connecticut. O Modelo de 

Enriquecimento Escolar (SEM) é detalhado em 

todas as suas nuances e perspectivas. A autora 

enfatiza a complexidade que envolve o modelo, 

desde sua argumentação teórica à concretização 

aplicada. O modelo possui três divisões para 

garantir o aporte teórico-filosófico, a identificação 

do grupo de estudantes com características de 

comportamento criativo/produtivo e aplicabilidade 

prática de encorajamento à ação produtiva criativa. 

Portanto, o SEM é considerado completo por 

abarcar três dimensões que sustentam seu 

entendimento e aplicabilidade, ou seja, a definição, 

a identificação e o enriquecimento, respectivamente 

formalizados no Modelo dos Três Anéis, Modelo de 

Identificação das Portas Giratórias e Modelo 

Triádico de Enriquecimento. O SEM encontrou 

grande acolhida no Brasil por seu caráter 

democrático, inclusivo e de aplicabilidade prática 

dentro do sistema escolar.  

Em análise, as contribuições desta literatura são 

primordiais à compreensão de muitos fenômenos 

que se verificam no contexto educacional, em 

especial o desperdício de talentos, a falta de 

equidade no desenvolvimento de potencialidades, a 

incompatibilidade de desempenhos e a exclusão de 

minorias.  Os autores são unânimes em afirmar a 

força e a influência do contexto histórico-social no 

desenvolvimento da pessoa e de suas múltiplas 

particularidades comportamentais, personológicas e 

de desenvolvimento. Ao reconhecer a importância 

do contexto e da interação dos vários sistemas que o 

integram, os autores constroem caminhos na 

promoção de um desenvolvimento mais harmonioso 
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para o indivíduo. O enlace entre escola e família é 

essencial na medida em que é nesse território que se 

manifestam as diferenças culturais e sociais dadas 

pela história, em que se formaliza a dialética entre a 

socialização e individualização da pessoa e de seu 

potencial criativo como um processo individual e 

um produto social. Se hoje a família busca a 

segurança para o ensino formal de seus filhos na 

escola, também a escola busca na família a 

aprendizagem e a formação de seus alunos. Isso 

porque, com as transformações instantâneas nos 

diversos aspectos da vida, a parceria entre essas 

duas instituições se tornou imprescindível para a 

construção da autonomia e da formação de 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e 

criativa frente às demandas do mundo moderno. É 

neste sentido que os autores, cada um a seu modo, 

ressaltam a importância de estimular e despertar a 

criatividade do indivíduo já nos primeiros anos de 

sua existência e de promover uma continuidade no 

encorajamento da expressão do talento criativo ao 

longo do curso de vida. 

 
Vanessa Terezinha Alves Tentes de Ourofino 
(vanessatentes@unb.br ou psivan@terra.com.br)-psicóloga clínica e 
escolar, mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB). 
Atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em Processos 
de Desenvolvimento Humano e Saúde do Instituto de Psicologia da 
UnB
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A influência da filosofia clássica para a educação atual 
 

The classical philosophy influence in the actual education 
 

Murueta, M. E. (2007). Educación em cuatro tiempos: Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche interpretados  
 para el siglo XXI . Amapsi: México. 127 pgs. 

 
 

A atualidade da ciência incita que revisores e 

avaliadores de periódicos considerem trabalhos nos 

quais sejam utilizadas referências muito novas, de 

10 anos atrás. Dessa forma, perdeu-se a amplitude e 

grandeza das publicações com idéias clássicas, já 

que seriam, na visão moderna, antigas e antiquadas, 

colocando a filosofia como algo supérfluo. Isso 

acarreta na falta de aplicabilidade real das pesquisas 

e no avanço tecnológico da época que tenham uma 

correlação com a grade da decadência social. 

Em seu livro, “Educación em cuatro tiempos”, o 

autor Marco Antonio Murueta buscou disseminar as 

idéias clássicas de quatro filósofos, que, apesar de 

terem sido construídas em séculos passados (XVII e 

XIX), referem-se a quatro momentos diferentes de 

um mesmo sistema de vida em voga, ainda, no 

século XXI. Dessa forma, o autor promove a 

dispersão da filosofia dialogando o passado com o 

presente, explorando e confrontando as idéias e 

pensamentos de Rousseau, Kant, Marx e Nietzsche.  

Na introdução, Murueta discorre as teses dos 

quatro filósofos e também de outros, relativas à 

educação e as coloca como matéria-prima para 

produzir novos enfoques e alternativas educativas 

tão relevantes e viáveis dentro do mundo 

tecnológico do século XXI. Versa sobre a 

decadência da educação, conseqüência das novas 

tecnologias que constituem o eixo da vida atual e 

eliciam a marginalização e o individualismo nas 

pessoas, resultando em psicopatologias, desgastes 

emocionais e violências de diversas índoles. Trata 

da visão da escola atual, impotente e desacreditada, 

das exigências de formação para a competição por 

vagas de trabalho, dos profissionais da área da 

educação, da necessidade de aumento da qualidade 

da educação e retomada de pedagogias propostas 

pelos filósofos citados. 

Em outro capítulo, Laura Guadalupe Zárate 

Moreno teve como foco a educação superior e sua 

função social, o que a formação universitária deve 

promover para o indivíduo e para a sociedade, 

citando alguns dos principais problemas desse nível 

de ensino no âmbito do México e ligando a situação 

atual enfrentada com a ideologia democrática 

proposta por um dos pensadores que mais tem 

influenciado o século XXI, Rousseau. 

No capítulo seguinte, Enrique Bernal Franco e 

Marco Eduardo Murueta falam sobre a 

competitividade presente no mundo atual 

globalizado, a perda de valores e decorrente busca 

do bem-estar próprio, da individualidade e, 

finalmente, sobre a ética dos funcionários 

universitários, que dirigem e administram as 

universidades. Os autores falam sobre a qualidade 

do ensino, que deve desenvolver a reflexão, a 

consciência crítica, a autoridade moral, que por sua 

vez, geram a capacidade de o indivíduo reivindicar 

e lutar por melhorias de vida e situações que 
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acontecem com maior freqüência no mundo do 

século XXI. Nessa formação, a instituição de ensino 

superior, mais do que os níveis escolares anteriores, 

tem um papel muito importante, cabendo a ela 

promover e desenvolver essas qualidades nos 

cidadãos. É discutido o ponto de referência que o 

funcionário universitário deve constituir para 

promover na comunidade educacional a autoridade 

moral, o engajamento a grandes ideais e colocadas 

em ascensão as idéias do mais rigoroso e preciso 

filósofo, quando se fala em ética e moral, Emanuel 

Kant. Suas idéias propõem que para o 

desenvolvimento da vocação ética, é necessário o 

pensar no outro, a preocupação com a comunidade 

e sentimentos alheios e, nesse quesito, os autores 

explicitam o papel das universidades visto pelo 

prisma dos pensamentos Kantinianos. 

No penúltimo capítulo, destacam-se os 

pensamentos de Carlos Marx diante da imersão da 

escola no mundo globalizado, escrito por Luis 

Miguel Ramírez Torres. O autor analisou as idéias 

de Marx passando pelo conceito de homem 

proposto por ele, pela importância do 

desenvolvimento das capacidades físicas, 

intelectuais e sócio-culturais, o qual é atribuído 

como responsabilidade, em primeiro lugar, da 

família e depois da escola. Considerando o ensino e 

a escola atual embutidos num mundo globalizado 

como o do século XXI, Torres expõe as duas 

vertentes dos pensamentos de Marx relativos à 

educação, a saber, a análise crítica da sociedade 

burguesa, sua educação e suas instituições e a 

proposta de uma nova sociedade, educação e 

instituição escolar, nas quais seja possível a 

formação de um homem desenvolvido 

unilateralmente. Assim, a escola para Marx, é o 

suporte para que o homem desenvolva sua 

ideologia. 

No último capítulo, Carlos Hernández Reyes 

trata do desenvolvimento integral do ser humano, 

não somente de sua parte intelectual – como tem 

sido nas instituições educacionais modernas – ou, 

ao contrário da parte física e estética – como as 

escolas que formam atletas carentes de 

desenvolvimento intelectual e sensibilidade. 

Discute as idéias de Nietzsche, que são apoiadas no 

desenvolvimento de todas essas qualidades a partir 

de valores infundados (diante da sociedade atual) e 

da razão, levando o homem a ter contato consigo 

mesmo, com a humanidade, a terra, com a vida e o 

universo. Contato este, que traria a alegria de viver 

e a felicidade, mostrando que “não basta passar pela 

vida, sem transcendê-la” (pg. 125). 

Essa obra literária construída por autores mexicanos 

serve como objeto de reflexão, já que muitas vezes, 

os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, 

com a área educacional, talvez contaminados por 

idéias capitalistas e individuais da sociedade 

moderna, não tomem contato com os pressupostos 

desses filósofos, que fazem muito sentido no 

mundo em que vivemos. Este livro é muito 

pertinente quando se pensa na melhoria do sistema 

educacional vigente no século XXI.  

 
Nayane Martoni Piovezan 
Mestranda em Avaliação em Psicologia Educacional da Universidade 
São Francisco. 
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História 
 
 
 

A trajetória de vida de três pioneiros brasileiros da Psicologia 
escolar 

 
Eunice Maria. Lima Soriano de Alencar 

Universidade Católica de Brasília 
 

A Psicologia Escolar tem o privilégio de ter, em seu quadro, educadores brasileiros que vêm se destacando 

há longa data por inúmeras e marcantes contribuições. Dentre esses, poder-se-iam apontar Geraldina Porto 

Witter, Maria Helena Novaes e Samuel Pfromm Netto. Entretanto, muito pouco se conhece a respeito de suas 

histórias de vida, como, por exemplo, pessoas que mais influenciaram no desenvolvimento pessoal e 

profissional desses educadores, fatores subjacentes à sua dedicação à Psicologia, além de eventos críticos e 

valores pessoais. 

Admiração aliada à curiosidade instigaram-me a convidá-los a produzir um pequeno texto a respeito de sua 

trajetória de vida, com destaque aos fatores mais relevantes para explicar a sua extraordinária produção, 

refletida em investigações científicas, publicações, formação de novos pesquisadores e premiações. Ninguém 

melhor do que eles para contar um pouco de suas vivências e experiências marcantes.  

Compartilho com o leitor as suas narrativas. Todos eles reconhecem a influência de pessoas especiais, como 

familiares, professores e colegas. Saltam a vista, nos diversos relatos, uma grande paixão e uma intensa 

dedicação aos seus projetos profissionais. Deixam-nos muitas lições. Inspiram-nos com o seu modelo de 

constantes buscas, renovação e espírito de aprendiz. 

Em nome da Psicologia Escolar, agradeço aos colegas, Geraldina, Maria Helena e Samuel, pelo legado à área 

e por nos iluminar com sua sabedoria, fortaleza e determinação. 
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Encontros felizes ao longo de uma vida 
 

Geraldina Porto Witter 
UNICASTELO 

 

 
 

Na trajetória de minha vida, como de todas as 

pessoas, muitos são os que contribuíram para meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Alguns 

por pouco tempo, outros por muito tempo, alguns 

com uma influência pequena, outros com 

influências mais marcantes e decisivas. São tantas 

pessoas, que sempre se corre o risco de omitir 

alguém ou não expressar agradecimentos devidos. 

Em várias ocasiões, já retomei aspectos de meu 

caminhar ao longo dos meus 74 anos e, sempre 

que possível, mencionei a alegria de ter tido o 

apoio de tantos. 

Vou retomar aqui, no pequeno espaço 

disponível, alguns dos que contribuíram para eu 

ser o que sou, um ser em busca de se melhorar e 

de dar o melhor de si para os outros e para seu 

trabalho. Estou longe de conseguir o que gostaria 

de ser, mas o que alcancei devo a influência de 

muitos. 

Tive a sorte de nascer em uma família unida 

por forte laços afetivos, bem estruturada e com 

alto índice de leiturabilidade. Meu pai só saia de 

casa após ler o “Estadão” e, no trabalho, arranjava 

tempo para ler a Folha de São Paulo, que trazia 

para casa na hora do almoço, a Gazeta Esportiva 

etc. Uma das últimas lembranças que guardo 

nítida é dele sentado na cama lendo um livrinho 

sobre religiosidade. Mas a maior devoradora de 

textos era sem dúvida, minha mãe. Lia romances, 

livros de estudos, revistas, jornais, adorava a 

leitura e queria que todos sentissem o mesmo 

prazer dela.  
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Eu ficava muito nas casas de meus avós. As 

avós sistematicamente cobravam a leitura como 

forma de aprender e ir além do texto. Assim, 

mesmo uma história como O Patinho Feio podia 

render uma longa conversa sobre o que era beleza, 

que importância isto tinha, se a história de alguma 

pessoa podia ser semelhante, a dificuldade de 

aceitação social do diferente, a importância de 

não ter como critério a aparência física etc. 

Muitos de meus tios, tias e primos também 

eram grandes estimuladores da leitura. Até uma 

empregada doméstica me ajudou, trabalhou muito 

tempo na casa de uma de minhas tias e também 

me apoiou por volta dos meus 3-4 anos quando 

com paciência me dizia o nome das letras ou lia 

as palavras das histórias em quadrinho e outros 

textos que eu queria ler e não apenas que outros 

lessem para mim. Amolava ela e os meus primos 

Olinda e Romeu e o tio Afonso que também era 

menino. Em poucos dias, já conseguia ler por 

mim mesma. Ainda lembro de Romeu me dizer 

“leia por si, seja independente o mais que puder”. 

A última vez que conversamos longamente, antes 

dele ir para o hospital, onde morreu pouco depois, 

ainda menino, pediu-me que não esquecesse 

várias coisas, muitas que sonhamos juntos e já 

dizia que não seria possível realizar. Chorei, me 

consolou dizendo que o mais importante era eu 

continuar com a “cabeça livre” e que a leitura e o 

estudo poderiam me ajudar. 

No ensino primário e ginasial (hoje ensino 

fundamental) cursado em escolas públicas, tive 

excelentes professores. A professora de primeiro 

ano (Profa. Alta) tinha como hábito aproveitar os 

alunos que já sabiam para ajudar os demais a 

aprender leitura e matemática, o que se denomina 

ensino por tutoria e cooperativo! Além disso, 

podiam os “tutores” ir ao pátio e brincar um 

pouco ou ir para o fundo da sala onde havia 

muitos livros para ler. No 3º e 4º anos, a 

Professora Isolina despertou meu interesse por 

Ciências e Geografia. A esta altura, comecei a 

achar que Medicina era ótimo caminho, mas era 

mais influência de alguns filmes, como o Dr. 

Kildare.  

Já no 1º ano do ginásio, alguns professores 

foram muito importantes. Durante muito tempo 

fiquei oscilando entre fazer História, por 

influência do Dr. Bernardes, ou Geografia pela 

admiração pelo Dr. Batalha, ou Latim pelo 

respeito ao Dr. Salum.  Depois vieram outros que 

me mostraram outros caminhos tentadores. Meu 

pai dizia não importar o que fosse fazer, o 

importante é fazer o melhor que puder, 

respeitando os princípios morais. Foi justamente 

no último ano que conheci Witter (meu esposo) 

nas comemorações pré-formatura. Ele ia fazer o 

científico (ensino médio) e eu também. Mamãe 

interveio ressaltando a importância de se ter um 

diploma que abrisse portas para o trabalho e 

depois...Acabei indo para a Escola Normal. 

Na Escola Normal, descobri um mundo novo 

de conhecimentos pelos quais muito me 

interessei. Por exemplo, Prof. Brandão me 

mostrou o mundo da Sociologia e o prazer de 

gerar conhecimento, fazendo pesquisas de campo 

e análises estatísticas. Foi nos anos de normalista 

que aprendi mais sistematicamente o trabalho em 

equipe e o prazer de partilhar vivências 

científicas. Witter e eu namorávamos quase o dia 

todo, fazendo nossos trabalhos e discutindo o que 

estávamos aprendendo. Talvez por influência de 
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mamãe e mesmo minha, até para atender ao nosso 

planejamento familiar, ele também foi fazer a 

Escola Normal. Mas a pessoa que mais 

influenciou na minha escolha futura foi a 

Professora Arouca que me mostrou a Psicologia, 

o que se fazia, o que se precisava e o que se podia 

fazer. Os fatos psicológicos estão em toda parte, 

podem ser vistos, interpretados, teorizados de 

muitas maneiras, o importante é o que faz eles 

serem o que são, como se pode interferir etc. 

Passei a amar a Psicologia.  

Após a Escola Normal, Witter e eu casamos, 

tivemos uma filha e quando ela ia completar três 

anos fomos cursar a universidade. Fui fazer o 

curso de Pedagogia e o Witter o de História. 

Tivemos muito apoio da família, de amigos e de 

professores. Um bom começo na Psicologia foi 

dado pelos doutores Carolina M. Bori e Romeu de 

Morais Almeida, que se coroou mais tarde com a 

perspectiva universal que Samuel Pfromm Netto 

passava em suas aulas. 

No curso de especialização em Psicologia 

Educacional, tive contato mais próximo com os 

professores dessa disciplina, os quais ampliaram e 

aprofundaram perspectivas, passando a pesquisa a 

fazer parte do meu fazer diário. Dra Maria José 

Aguirre estimulou meu motivo de ir para a 

Universidade ─ o estudo da leitura e a Dra Odette 

Lourenção van Kolck me fez sentir a carência de 

instrumentos de avaliação. Com o Dr. Arrigo 

Leonardo Angelini, envolvi-me em uma pesquisa 

multicultural pela qual ele respondia no Brasil. 

Foram longos anos de bom aprendizado. 

Paralelamente mantive correspondência com 

autores como Bandura, Staats, Stevens e outros, 

que sempre foram atenciosos em suas sugestões e 

envio de materiais. 

Comecei a trabalhar na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Rio Claro, a convite da Dra. 

Carolina M. Bori, que foi muito cuidadosa na 

minha capacitação para dar aulas e atuar no 

laboratório de Análise Experimental. Foi nesse 

local que conheci Isaias Pessotti, colega e 

companheiro, que mostrou como se organizar 

para produzir, o que ocorria nos bastidores etc. 

Foi nessa época que também conheci o Dr. Dante 

Moreira Leite, cujo trabalho muito me interessou, 

o mesmo podendo dizer do ano estudando análise 

experimental do comportamento com o Prof. 

Sherman. Dra Carolina e Isaias foram para a 

Universidade de Brasília. Era para eu e minha 

família irmos também, mas o Witter não 

concordou e ficamos em Rio Claro. Logo depois, 

ele foi trabalhar com o Dr. Sérgio Buarque de 

Holanda na USP e, em seguida, recebi o convite 

do Dr. Arrigo para trabalhar com ele, o qual foi 

também meu orientador no Doutorado. Foram 

anos muito bons para meu desenvolvimento, 

partilhando o trabalho com meus ex-professores e 

com colegas novos. 

Atuando na pós-graduação, em contato com 

alunos-docentes, nos influenciamos uns aos 

outros. Quando fui trabalhar na Amazônia, 

estreitei a relação com o Dr. Warwick S. Kerr, 

que conheci em Rio Claro, com o qual trabalhei 

em uma longa pesquisa que envolveu também 

alguns alunos de pós e de graduação. Como 

conseqüência, surgiu a Cartilha da Amazônia e o 

Manual para o Professor, bem como um capítulo 

de minha Livre Docência. Na Pós-Graduação da 

Universidade Federal da Paraíba, partilhei 
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excelentes vivências com estudantes e colegas. 

Dentre estes, sou particularmente grata aos Drs. 

José Loureiro Lopes, José Jackson de Carvalho e 

Célia de Carvalho. Foi difícil viajar 

constantemente, ficar longe da família, com filhos 

na adolescência. Mas tudo se orquestrou, o Witter 

dando todo o apoio. Na UFPb tive bons contatos 

com docentes de várias áreas (Psicologia, 

Educação, Biblioteconomia) e excelentes 

orientandos com os quais mantenho laços de afeto 

muito fortes. Ainda na Paraíba, por influência do 

Dr. Loureiro Lopes, passei a colaborar no UNIPÊ 

onde foi muito produtivo o relacionamento com o 

dedicado corpo docente da instituição, 

especialmente na realização de um Congresso da 

ABRAPEE na instituição, sendo de se destacar 

Darcy S. de Macara e Iany Cavalcanti da Silva 

Barros.  

Quando atuei na pós-graduação da PUC-

Campinas, era um excelente clima de trabalho. 

Nessa instituição, coordenei o Curso de Pós-

Graduação em Psicologia e colaborei no curso de 

pós em Biblioteconomia, passando a ter contato 

mais próximo com alguns docentes que foram 

orientandos meus e com outros professores com 

os quais aprendi muito. Quando assumi o cargo 

correspondente a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

na gestão do excelente Reitor Gilberto Selber, 

também tive oportunidades de aprendizagens 

diversas. 

Certamente devo muito às pessoas aqui 

mencionadas mas há muitas outras que 

colaboraram na minha trajetória. Sou 

profundamente grata a todas elas. 

Cabe ainda uma grande responsabilidade, tanto 

na minha formação, como na atuação profissional 

e mesmo na minha vida pessoal, os textos lidos 

em alta freqüência, sem limite. A consulta às 

bases bibliográficas tornou mais fácil ser leitor 

independente, sem amarras. Participar de redes 

sociais de informação tornou as trocas de 

influências mais atuais, enriquecedoras e o 

compromisso do saber-fazer-poder da ciência 

mais abrangente, agradável e produtivo. Assim, o 

estar atualizado é hoje tarefa muito mais fácil que 

nos anos sessenta ou mesmo oitenta do século 

passado. Um pesquisador ou profissional tem 

obrigação de estar sempre atualizado. Desta 

forma, agindo não só fará melhor a sua parte 

como usufruirá mais o prazer do conhecimento. É 

o que busco fazer a cada dia com a Psicologia e 

passar aos que buscam comigo alguma ajuda para 

dar seguimento a sua formação ou para obter uma 

orientação sobre seu trabalho. O prazer de 

aprender Psicologia e outras ciências e usá-las 

criteriosamente não tem fim. Nunca fico 

decepcionada com a Ciência, pois há muito 

aprendi que o que não se sabe hoje, mais tarde 

será descoberto e partilhado. 

Ao longo dos anos, com muito amor dediquei-

me na vida profissional principalmente ao ensino 

e à pesquisa, embora tenha exercido outros 

papéis. Comecei como professora no ensino 

primário, onde logo percebi a insuficiência de 

conhecimentos disponíveis sobre leitura. Isto me 

levou a buscá-los na Universidade. Também tive 

experiência na pré-escola e no ensino médio. Fui 

predominantemente docente na Universidade, mas 

sempre “tomava emprestado” alguma turma da 

pré-escola, ou do hoje ensino fundamental para 

ministrar aulas. Assim foi até que a minha idade 

já não permitia. Na Universidade, dei muitas aulas 
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na graduação e na pós, assumindo o papel de 

docente-orientador. Aprendi muito com meus 

alunos e, se não fosse por eles, talvez não tivesse 

percorrido alguns caminhos. 

Até o presente, tive o prazer de orientar 82 

doutores, 154 mestres, 57 trabalhos de 

especialização, 20 trabalhos de iniciação 

científica e 16 de conclusão de curso. 

Como pesquisadora e docente, participei em 

eventos científicos diversos, tendo apresentado 32 

trabalhos em congressos internacionais e 490 em 

eventos nacionais. Também pude publicar 37 

livros, 113 capítulos, 143 artigos, 11 trabalhos 

completos em eventos e 133 resumos. 

Considerando a formação que professores e 

profissionais recebem no Brasil, a dificuldade de 

muitos em ler outras línguas e a área em que 

pesquiso e atuo, considero mais importante 

publicar no Brasil. É uma das atividades de que se  

precisa para que ocorrer as mudanças capazes de 

tornar o ensino-aprendizagem mais atual, efetivo, 

diversificado e inclusivo. Para chegar 

informações úteis a professores, pais, diretores, 

desde antigo contato com José Reis, ainda nos 

anos 60, passei a cuidar mais da divulgação do 

conhecimento científico. Deste esforço, 

resultaram 560 artigos em jornais e em periódicos 

de divulgação. 

Tenho procurado dar o melhor de mim, mas 

sei que poderia ter feito muito mais. Fiz o que 

pude, dadas as circunstâncias, elas até poderiam 

explicar ou justificar não ter alcançado minhas 

metas. Não seriam mais do que desculpas. 

Continuo produzindo e é com satisfação e alegria 

que o faço. Espero continuar aprendendo algo 

novo todos os dias. Para isto contribui o pesquisar 

a produção científica, a leitura e a velhice. 
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Vivência profissional – renovação e coerência pessoal 
 

Maria Helena Novaes 
Professora Emérita da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 

 
 

Com o passar do tempo, percebe-se com maior 

nitidez a nossa trajetória de vida, tanto como 

pessoa, quanto como profissional: professora, 

psicóloga, pesquisadora.   

Desde cedo, assumi meu interesse pela educação 

por acreditar no valor do conhecimento e do 

processo criativo do ensino-aprendizagem como 

alavanca para o desenvolvimento da sociedade e da 

cultura.  Sempre gostei muito de ler, escrever, 

estudar, lecionar, pesquisar, produzir e divulgar 

minhas experiências partindo do pressuposto que só 

ajuda o aluno a crescer, o educador que se propõe a 

crescer também; só ensina alguma coisa, aquele que 

está aberto para aprender e só educa 

verdadeiramente quem vê diante de si uma 

trajetória de realizações criativas, buscando sempre 

se renovar, demonstrando seu profundo respeito 

pelo outro e pela própria vida. Essa minha 

convicção inspirou vários trabalhos acadêmicos, o 

que me deu muita alegria.   

Atenta aos impasses da produção científica, 

avanços tecnológicos e movimentos artísticos, 

minha experiência, como livre docente da UFRJ e 

professor titular e emérita da PUC-Rio por muitos 

anos, levou-me a uma constante análise crítica e 

aberta da função social da universidade e de seu 

compromisso com o desenvolvimento do potencial 

humano e transformação sócio-cultural.  Tal atitude 

fez com que participasse do concurso para 

professores da UFRJ, em 1990, sobre o tema 

“Como seria a universidade do terceiro milênio”, 

tendo o meu texto discorrido sobre “Uma 

reviravolta imaginada”, que mereceu um prêmio e 

posterior publicação pela Fundação José Bonifácio. 

Sobre o que salientar aqui nesse meu 

depoimento, lembro-me de uma frase de C. Jung 

que dizia: “Ao fazer relatos objetivos ou apenas 

contar estórias, o importante é se o que conto é a 

minha fábula e a minha verdade”. 

Assim, vamos lá: uma das vivências marcantes 

na minha formação profissional foi no Instituto de 

Seleção e Orientação Profissional (ISOP), da 

Fundação Getúlio Vargas, dirigido por Emílio Mira 

y Lopez. Este me impressionou pelo seu 
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brilhantismo intelectual, dinamismo pessoal, 

capacidade de liderança, uma vez que introduziu no 

Brasil inovações nas áreas da ergonomia, orientação 

e seleção profissional, na psicologia aplicada a 

vários setores, no incremento e expansão de 

pesquisas em nível nacional e internacional.  Ele 

sempre chamava atenção para a necessidade de uma 

postura ética, de responsabilidade social, além de 

inovadora na prática do psicólogo. 

Sua grande lição de vida, a meu ver, foi a sua 

resposta ao ser indagado se valia a pena viver: “O 

que importa não é o que se consegue, mas o que se 

pretende; não é o que se colhe, mas o que se 

semeia; não é o êxito, mas a atitude, porque essa e a 

semeadura dependem de nós, enquanto ser bem 

sucedido, ou não, obedece a múltiplos fatores, em 

sua maior parte alheios a nossa vontade”.  

Fui privilegiada no sentido de ter tido 

professores excelentes, diretores, colegas, amigos e 

familiares que muito me apoiaram e incentivaram 

nessa minha busca profissional permanente aos 

quais sou muito grata.  O meu mérito talvez tenha 

sido o de saber perceber e aproveitar oportunidades 

de experiências em vários campos de atuação que 

foram surgindo e conseguir interligá-las aos meus 

objetivos e motivações pessoais, transformando-as 

em realizações criativas.   

Minhas contribuições na Associação Brasileira 

de Reabilitação; como membro fundadora do 

Serviço de Psicologia e professora dos cursos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; na Escolinha de 

Arte do Brasil e na Sociedade Brasileira de 

Educação através da Arte, como professora e 

assessora técnica junto a Augusto Rodrigues, Zoé 

Noronha, Noêmia Varela; no Centro de Orientação 

Juvenil do Ministério da Saúde; no Centro Nacional 

de Educação Especial do Ministério da Educação, 

onde supervisionei vários projetos na área dos 

alunos talentosos e superdotados, tendo sido 

presidente da Associação Brasileira para 

Superdotados por quatro anos e no Centro de 

Estudos e Pesquisas do ISOP, trouxeram um 

enriquecimento muito grande à minha rota 

profissional e pessoal.   

Destaque especial daria à minha atuação no 

Serviço Psico-Pedagógico da Escola Guatemala, 

pioneiro no campo da Psicologia Escolar, 

trabalhando junto a uma equipe multidisciplinar, 

chefiada pela psicóloga Therezinha Lins de 

Albuquerque que contava com o apoio de Anísio 

Teixeira do INEP. 

Embora possa parecer uma atuação diversificada 

e até pulverizada, percebo hoje que tinha um fio 

comum, coerente com meus interesses e metas, 

além da minha formação, pois antes da Psicologia 

estudei Filosofia e Letras Neolatinas, fiz curso 

sobre museus no Museu Histórico Nacional, 

Terapia Ocupacional e Fisio na Associação 

Brasileira de Educação, além de vários cursos de 

artes e idiomas que foram de grande valia para 

apresentação de trabalhos em congressos e reuniões 

internacionais.   

Visando sempre um aperfeiçoamento e 

atualização profissional, obtive várias bolsas de 

estudos no exterior, da UNESCO, do CNPq, do 

Conselho Britânico e da Fundação Ford. 

Minha estada na Universidade de Genebra e no 

Instituto Jean-Jacques Rousseau foi decisiva para as 

pesquisas de Doutorado e de Pós-Doutoramento, 

tendo estudado com Jean Piaget, meu grande 

Mestre, André Rey e demais pesquisadores do 

Centro, assim como em Paris na Sorbonne com 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ●  Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008  ● 265-278 273

Renée Zazzo e colaboradores no estágio junto ao 

Laboratório de Psicologia da Criança na 

Universidade de Paris V. 

Em ambos os países, visitei muitas escolas, 

creches, centros de pesquisa, serviços de 

atendimento escolar psicológico e pedagógico, 

centros internacionais da infância, trazendo para o 

Brasil vasto material que adaptei à realidade 

brasileira, como o diagnóstico operatório de Piaget, 

os testes de segregação perceptiva desenvolvidos 

com A. Rey, e várias técnicas projetivas e provas de 

adaptação escolar. Nessas experiências e contextos, 

constatei a importância que davam à independência 

intelectual dos alunos, à firmeza nas suas metas e 

objetivos, o que contribuiu muito para a minha 

autonomia profissional e constante produção 

acadêmica.   

Esse longo trajeto foi um estímulo para publicar 

muitos livros, dentre os quais: Psicologia Escolar, 

Psicologia da Criatividade (traduzidos para várias 

línguas), Adaptação Escolar, Psicologia do Ensino-

Aprendizagem, Psicologia Pedagógica, 

Desenvolvimento Psicológico de Superdotado, 

Psicologia Escolar, Prática Profissional e Psicologia 

da Reabilitação, além de capítulos de livros 

organizados por colegas, artigos em revistas 

nacionais e estrangeiras, integrando sempre a teoria 

com a prática. 

No que diz respeito à Psicologia do 

Desenvolvimento, contribuí com trabalhos

envolvendo desde bebês até idosos.  Estou, no 

momento, ancorada na denominada 3ª idade, por 

conta da minha entrada na casa dos 80 anos, tendo 

já escrito livros sobre Psicologia da Terceira Idade e 

realizado pesquisas, como “Gerações e suas lições 

de vida” e programas de ativação cerebral criativa 

(PACC), defendendo a importância da 

intergeracionalidade, do convívio entre gerações e 

da concepção do envelhecer como passagem 

transgeracional.  Refletindo sobre as contradições, 

incertezas e complexidade da sociedade atual, 

acabo de produzir um livro denominado “Paradoxos 

Contemporâneos” que, de certa forma, completa um 

anterior denominado “Alienação ou compromisso 

frente ao próximo século?”, publicado em 1999, 

concluindo que o desafio futuro será como sair 

desses impasses, a fim de re-singularizar uma 

subjetividade criativa e polifônica, estabelecida 

numa cartografia individual e coletiva, enfrentando 

mutações processuais e conquistando novas 

relações entre os saberes, renovando o seu cotidiano 

na convivência humana através de seus desejos, 

sentimentos, sonhos com emoção e paixão.  

Para finalizar, lembrarei, por oportuno, que o 

passado é o lastro, o presente a sinalização, mas o 

futuro é sempre uma conquista o que a vida tende a 

dar certo, nós é que a complicamos.   

Acreditar num mundo mais justo e solidário e no 

ser humano dá sempre esperança e ânimo para 

prosseguir. Assim, espero conseguir! 
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Três paixões: Psicologia, educação e mídia 
 

Samuel Pfromm Netto 
Professor Aposentado da Universidade de São Paulo 

 

 
 
 

Convivência: não conheço melhor palavra para 

caracterizar esse processo lento, multiforme e 

complexo que converte um organismo 

exclusivamente biológico que somos ao nascer, tão 

frágil, tão dependente e falto de tudo, em ser 

verdadeiramente humano, com inumeráveis 

habilidades e competências e um armazém 

mnemônico repleto de conhecimentos e recordações 

de todos os tipos, sensível ao belo, ao bom e ao 

verdadeiro, capaz de manifestar altruísmo, 

solidariedade, consideração, caridade, ternura, 

júbilo, cooperação e compreensão, atento ao que 

ocorre tanto em torno de si como a distância, 

responsável e proficiente no trabalho. Convivência 

é a fonte de tudo isto e de muito mais. Resulta de 

múltiplos fatores e condições, entre os quais o 

carinho e os cuidados maternos. O relacionamento 

íntimo com o pai. A vida comum com os irmãos e 

parentes. O trato direto com pessoas significativas. 

A exposição a certos tipos benfazejos de influência 

que, de modo acidental ou intencional, moldam a 

personalidade, temperam o caráter, definem a nossa 

condição humana. 

Minha história particular de convivência infantil 

e juvenil na Piracicaba paulista em que nasci em 

1932, com familiares, amigos e conhecidos, é em 

grande parte responsável pelo que fui, sou e serei. 

Como deve ser cinzenta e amarga a vida de quem 

nasce com pouca ou nenhuma oportunidade de 

receber a atenção, os afagos e as lições de amor, 

compreensão e serenidade dos mais velhos, no dia-

a-dia da vida! No lar em que vim ao mundo e 

cresci, assim como na modesta chácara dos meus 

avós (perto do rio Piracicaba e à frente do palacete 

de Luiz de Queiroz), lugares de correrias e 

traquinagens nas moradias e casas comerciais da 



 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ●  Volume 12 Número 1 Janeiro/Junho 2008  ● 265-278 275

vizinhança, tive uma infância feliz. Convivi com 

tanta, tanta gente boa, sensata, simples, honrada, 

acolhedora. A escola primária que freqüentei, já 

alfabetizado, foi o Grupo Escolar Morais Barros. A 

dois quarteirões de distância da casa dos meus pais, 

localizada na rua Prudente de Moraes, junto ao 

largo da Igreja de São Benedito. Lembro-me, 

saudoso, dos professores primários que tive: dona 

Isabel, dona Antonieta Losso, seu Perpétuo... 

Vieram a seguir os tempos do ginásio. Do curso 

normal. Do curso clássico. Os três na então Escola 

Normal Oficial (depois Instituto de Educação) Sud 

Mennucci, onde me formei em 1949.  

A Sud foi o abre-te Sésamo da minha vida. 

Professores cordiais e competentes. Salas-ambiente 

de geografia, de música, de trabalhos manuais, de 

ciências... Uma vasta biblioteca, atulhada de livros, 

muitos deles em francês, inglês, espanhol. 

Ajardinada, com amplos espaços ao ar livre e 

galpões para o recreio, a educação física e a prática 

de esportes. Nessa Sud dos anos quarenta, a 

Psicologia e a Pedagogia me fascinaram. E me 

conquistaram para sempre. 

Dentre os educadores que mais me 

influenciaram, estava José Rodrigues de Arruda. 

Psicólogo, professor e escritor, divulgador de 

Dumas, Pavlov e Thorndike, publicou em 1938 o 

primeiro livro brasileiro de Psicologia da 

Aprendizagem e do Ensino com bases científicas: 

“Da aprendizagem das línguas vivas e mortas”. 

Lançou em 1951, pela editora Saraiva de São Paulo, 

seu “Compêndio de Psicologia”, um dos nossos 

melhores livros de Introdução à Psicologia, 

largamente difundido nos cursos de formação do 

professorado paulista. Graças principalmente a 

Arruda como meu primeiro mentor intelectual, 

mergulhei fundo no estudo das obras essenciais de 

Psicologia e Pedagogia. 

Psicologia, educação e mídia bem cedo 

passaram a compor a tríade que marca a minha vida 

e minha obra. Tive meu primeiro emprego, ainda 

adolescente, como jornalista em um periódico local, 

o “Jornal de Piracicaba”, onde fui pupilo de um 

jornalista, médico e intelectual extremamente culto: 

Fortunato Losso Netto, meu segundo mentor e 

padrinho de casamento. Paralelamente, atuei como 

radialista na PRD-6, a antiga Rádio Clube, hoje 

Rádio Difusora. Fiz crítica de filmes na imprensa e 

presidi o Clube Piracicabano de Cinema, de que fui 

um dos fundadores. Após formar-me em meados do 

século passado como professor primário, comecei 

minha carreira profissional nos magistérios público 

e privado. Lecionei inicialmente na própria escola 

em que me formei e no curso normal do Colégio 

Piracicabano. Nos anos trinta, Lourenço Filho tinha 

sido professor da escola normal em que estudei. 

Nela iniciou as pesquisas que originaram os testes 

ABC. O Colégio Piracicabano, criado por 

metodistas norte-americanos em 1881, com seus 

professores e um grande número de livros de 

Psicologia e Educação em inglês, destacou-se como 

um dos focos iniciais da propagação, no país, das 

contribuições dos psicólogos e pedagogos mais 

renomados dos EUA.  

Já casado (com Marilene Olga Clemente, minha 

colega nos tempos dos cursos ginasial e normal) e 

professor efetivo, por concurso público, de 

psicologia educacional em Paraguaçu Paulista e no 

Instituto de Educação Leônidas do Amaral Vieira, 

de Santa Cruz do Rio Pardo, SP, ingressei no curso 

de pedagogia da Universidade de São Paulo (1956-

59). A USP me acolheu no seu quadro docente no 
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ano seguinte ao da formatura, na antiga cadeira de 

Psicologia Educacional, liderada por Arrigo 

Leonardo Angelini. Tornei-me seu assistente, 

incumbindo-me das práticas de laboratório e de 

pesquisas na disciplina Psicologia da 

Aprendizagem. Fui um dos responsáveis pelo 

planejamento e criação do curso de Psicologia e do 

Instituto de Psicologia da USP na Universidade de 

São Paulo. A Psicologia Escolar era praticamente 

desconhecida no Brasil, quando a introduzi na USP 

nos anos 60 e passei a ministrá-la, com a 

colaboração de Carlos Roberto Martins e Geraldina 

Porto Witter, meus colegas no Departamento de 

Psicologia Educacional. Nessa mesma época, 

juntamente com Cláudio Zaki Dib, do Instituto de 

Física da USP, e Nelson Rosamilha, criamos a 

Matética, Centro de Instrução Programada, 

dedicando-nos à produção de manuais sob a forma 

de instrução programada, assim como a ministrar 

cursos e orientar empresas e pessoas a esse respeito, 

com excelentes resultados. Durante vários anos 

promovemos um seminário de instrução 

programada e tecnologia da educação, nos 

encontros anuais da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência. 

Desde 1970 incumbi-me de orientar teses e 

dissertações em cursos de doutorado e mestrado na 

USP e em outras instituições de ensino superior. O 

desempenho da função de orientar mais de duas 

centenas de orientandos constituiu experiência das 

mais gratificantes (e árduas!). O testemunho desses 

estudantes de ontem, que atualmente se dedicam ao 

ensino e à pesquisa de natureza psicológica no país 

e no exterior, confirmará o entusiasmo e o 

devotamento com que os orientei, mergulhando 

fundo nos assuntos que eram objeto de suas 

pesquisas, na orientação e busca bibliográficas, nas 

intermináveis discussões, nas sucessivas revisões 

dos seus textos. É impossível orientar bem uma tese 

ou dissertação sem o pleno envolvimento do 

orientador. Guardo carinhosamente na minha 

biblioteca mais de duas centenas de contribuições 

dos meus orientandos, bem como numerosos livros 

que eles publicaram, com base nos textos que lhes 

garantiram os títulos de Mestre e Doutor. 

Nos anos 70, participei ativamente da criação 

dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia. 

Como conselheiro, integrei o quadro de 

responsáveis pelo CRP-6 (São Paulo e Mato 

Grosso) desde a sua criação e fui um dos seus 

presidentes, tendo igualmente feito parte da 

diretoria da Sociedade de Psicologia de São Paulo. 

Minha atividade docente não se limitou à USP. 

Criei e dirigi o curso de Psicologia das Faculdades 

Metropolitanas Unidas de São Paulo (1974-80). 

Lecionei em várias outras escolas superiores no país 

e no exterior, como professor titular ou professor 

colaborador, até os primeiros anos do século atual. 

Realizei inicialmente meus estudos pós-graduados 

na USP, concluindo o mestrado em 1964 e o 

doutorado em 1970. Fiz estágios e estudos pós-

graduados nos EUA e na Europa em 1963, 1965 e 

1974. Lembro-me com saudade e gratidão a 

acolhida que tive, de várias figuras exponenciais da 

Psicologia e da mídia educativa que orientaram 

meus passos, como B. F. Skinner, Carl Rogers, 

Robert Gagné, Francis Mechner, James Holland, 

Horace Hartsell, Frank Neusbaum, James Finn, 

Charles Schüller, Kenneth Christiansen e outros. 

Atuei como professor visitante e chefe de missões 

de caráter pedagógico e cultural no Japão (1975, 

1992, 1995) e na China continental (1995), tendo 
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ainda sido professor visitante e colaborador da 

Syracuse University, nos EUA (1998). 

Minha atuação como professor universitário 

liga-se estreitamente aos estudos e pesquisas que fiz 

e à publicação de livros e artigos em periódicos do 

país e do exterior, bem como à coordenação de 

coleções de obras especializadas, como as coleções 

“Psicologia contemporânea”, juntamente com A. L. 

Angelini para a editora José Olympio, “A 

Psicologia e você”, em doze volumes, da editora 

Harper & Row, e “Carmichael – Psicologia da 

criança”, em dez volumes, 1975, editado pela EPU 

de São Paulo. Vi publicados mais de meia centena 

de livros de minha autoria, sobre Psicologia, 

Educação, Mídia e História, assim como várias 

obras didáticas, entre as quais, como co-autor, a 

cartilha “Vila Sésamo” (1974) e o conjunto de 

quatro livros “Atividades em matemática”, para o 

ensino fundamental, em quatro volumes (três 

edições publicadas a partir de 1973). Redigi o 

capítulo sobre a história da Psicologia no Brasil na 

obra coletiva em três volumes “História das 

ciências no Brasil”, editada pelo CNPq, EDUSP e 

EPU em 1979-81. Fui co-autor de uma obra da 

UNESCO (Paris), “The impact of Brazilian 

television on children and education” em 1981, em 

edições em inglês, francês e espanhol. 

No território da pesquisa científica em 

Psicologia comecei com estudos de psicologia, 

cinema e criança, que resultaram em trabalhos 

publicados desde os anos cinqüenta, em revistas 

especializadas e jornais. Desenvolvi igualmente 

projetos e publiquei livros e artigos sobre 

Psicologia da Adolescência, Psicologia da 

Aprendizagem e do Ensino (título de um dos meus 

livros, editado em 1987 pela EDUSP e EPU), testes 

psicológicos (sou co-autor de uma Escala de 

Ansiedade Manifesta para Crianças, baseada no 

instrumento criado por Taylor) e psicologia da 

comunicação de massa. Data de 1968 a primeira 

edição do meu livro “Psicologia da Adolescência”, 

com 427 páginas. Teve sete edições e é o primeiro 

livro brasileiro solidamente fundamentado em 

pesquisas científicas sobre esta etapa do 

desenvolvimento humano. Gravei inúmeros 

videoteipes, entre os quais os que compõem o curso 

de Psicologia da Adolescência que ministrei na 

USP em 1969. 

Ao mesmo tempo em que atuava no ensino 

superior, dediquei-me à mídia educativa, 

notadamente na televisão, no rádio e na informática 

a serviço do ensino. Tive intensa e extensa 

participação em programas e iniciativas em 

treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos, no contexto empresarial. Dentre as 

minhas contribuições nesta área, salientam-se os 

trabalhos que desenvolvi em empresas e 

organizações renomadas como a Shell, a Olivetti, o 

Banco Chase-Mannhatan (Lar Brasileiro), a Editora 

Abril e as secretarias paulistas da Fazenda, 

Educação e de Administração e no Cianet, onde 

atuei como coordenador. 

De 1972 a 1975 fui Assessor de Ensino da 

Presidência da Fundação Padre Anchieta, Televisão 

e Rádio Cultura de São Paulo, bem como diretor da 

sua Divisão de Ensino (hoje extinta, sic). Guardo, 

comovido, as lembranças, nessa época, do 

recebimento dos Prêmios Japão de Televisão e 

Rádio Educativos em Tóquio, em cerimônia 

presidida pelo então Príncipe Akihito (1975), por 

programas que produzi e apresentei na Fundação 

Padre Anchieta, e da participação, junto com Nídia 
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Lycia e Wilson Aguiar, da comissão responsável 

pela produção de Vila Sésamo I, nos estúdios da TV 

Cultura, em 1972-73. Esses programas mudaram os 

rumos da tevê educativa e para crianças no país, 

assim como do rádio educativo entre nós. Em 1984-

85 presidi no Rio de Janeiro o Centro Brasileiro de 

Televisão e Rádio Educativos do MEC. Fui 

conselheiro de várias entidades, entre as quais a 

Fundação Padre Anchieta, o Mobral, o Conselho 

Nacional de Cinema, o extinto Conselho Regional 

de Pesquisas Educacionais de São Paulo. 

Juntamente com Carlos Del Nero, criei em fins dos 

anos 70 a Academia Paulista de Psicologia e fui 

presidente eleito desta, de 1986 a 1987. Fui também 

um dos fundadores e membro da primeira diretoria 

da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional (ABRAPEE).  

Em virtude das minhas contribuições, ao longo 

de mais de meio século, à psicologia, à educação e à 

área de recursos humanos, cujo detalhamento 

excede de muito o espaço aqui disponível, tive a 

satisfação e a honra de receber numerosos 

diplomas, medalhas e títulos honoríficos. Entre os 

mais expressivos, destaco a homenagem que me 

prestaram em Ribeirão Preto, SP, onde meu nome 

passou a designar uma instituição de ensino, o 

“Liceu Samuel Pfromm Netto” (com o qual não 

tenho nenhuma vinculação); a placa de 

agradecimento da Comissão Especial de 

Informática da Presidência da República, pela 

minha contribuição ao desenvolvimento do uso dos 

computadores na educação; a comenda e a medalha 

D. Pedro II do Instituto Histórico e Geográfico de 

São Paulo; e o título de “Personalidade do Ano” em 

Educação, que me foi atribuído em 1997 pelo 

Rotary Club de São Paulo. Tive meu nome 

destacado em um verbete da “Enciclopédia Mirador 

Internacional” (1976, vol. 7, pág. 3642, “A 

tecnologia aplicada à educação no Brasil”), que se 

refere à minha contribuição de pioneiro da instrução 

programada no país, desde os anos 60. 

Um percurso pessoal e profissional de muitas 

dezenas de anos muito deve a muitas pessoas. Não 

posso deixar de realçar nesse sentido a minha 

imensa dívida e o meu fundo reconhecimento a 

quatro pessoas maravilhosas: meus pais, Augusto e 

Escholástica (dona Tica); Olga, minha esposa há 

mais de cinqüenta anos; e Priscila Maria, filha tão 

querida, incrivelmente inteligente, generosa, culta, 

superdotada, que em 2006 partiu para sempre deste 

mundo. 
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Sugestões Práticas 
 
 
 

O jogo como estratégia para a resolução de problemas de 
conteúdo matemático 

 

A resolução de problemas e o jogo 
 

The game as a strategy for solving mathematical problems 
 

Maria José de Castro Silva 
 

 
A resolução de problemas poderá ser uma das 

melhores formas para se aprender Matemática, 

porém, é necessário que não seja interpretada como 

um simples exercício de fixação dos algoritmos das 

operações aritméticas, nem como um desafio além 

das possibilidades do estudante para o qual o 

problema seja proposto. Mas, se a resolução de 

problemas for entendida como ferramenta para se 

pensar matematicamente, segundo Vila e Callejo 

(2006) poderá ser um meio para que se crie um 

ambiente de aprendizagem formador de sujeitos 

autônomos, críticos e propositivos capazes de se 

perguntar pelos fatos, pelas interpretações e de 

operar segundo seus próprios critérios, contudo, 

estando abertos aos de outras pessoas. 

Uma forma de se conceber os problemas 

matemáticos como contextos de aprendizagem 

poderá ser a de resolvê-los segundo a seqüência de 

procedimentos eleitos por Polya (1978) que indica 

ser necessário, em primeiro lugar, que haja a 

compreensão do que está sendo solicitado e, para 

isso, deve ser verificada a possibilidade de se 

esquematizar ou de se desenhar o problema, além 

de serem realizadas estimativas para solucioná-lo. 

O segundo passo será a elaboração de um plano de 

ação que permita a solução do problema; é nessa 

etapa que a linguagem corrente deve dar lugar à 

linguagem formal utilizada na Matemática. A 

terceira etapa é a da execução do plano elaborado, 

efetuando-se os cálculos, caso sejam necessários, 

analisando-se os procedimentos adotados, 

complementando-se esquemas e antevendo-se 

alternativas de resolução para o mesmo problema. 

Como quarta e última etapa, a análise da solução 

obtida deve ser realizada para detectar ou corrigir 

possíveis erros e verificar-se se o procedimento 

utilizado poderá ser empregado em problemas 

análogos. 

O desenvolvimento das habilidades de 

pensamento, que podem permitir ao estudante 

compreender o enunciado de um problema, envolve 

a formulação de perguntas adequadas e a análise de 

suas variáveis. Também, deve-se supor que os 

conceitos matemáticos pertinentes ao problema 
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proposto sejam conhecidos e, além disso, deve-se 

considerar a importância da consolidação de hábitos 

e atitudes adequadas, como a confiança, a 

perseverança e a flexibilidade de pensamento. 

A conjunção dos processos cognitivos que são 

requeridos para a compreensão de problemas 

matemáticos poderá ter nos jogos de regras um 

poderoso aliado, uma vez que, para se jogar 

operatoriamente, é necessário que haja a construção 

de um modelo de pensamento que poderá ser 

semelhante ao modelo requerido para a resolução 

de problemas. Assim, o movimento que o jogador 

faz para atingir o objetivo do jogo poderá se 

configurar como uma situação desafiadora que 

poderá promover conflitos cognitivos que, na busca 

de sua solução, propiciem a aquisição de novas e 

melhores formas de pensamento, cujos modelos 

também podem ser aplicados na resolução de 

problemas. Desse modo, entende-se que 

desenvolvimento e aprendizagem são contextos 

interdependentes de conhecimento e as relações que 

se estabelecem entre o jogo e a resolução de 

problemas podem ser consideradas como a mesma 

forma aplicada a diferentes conteúdos. 

O primeiro contato com um determinado jogo 

será o da familiarização com o material necessário 

ao seu desenvolvimento, selecionando-se o que é 

relevante para se jogar e, após, o contato com as 

regras que serão utilizadas com a finalidade de 

aprender a jogar. Mas, será através da intervenção 

realizada por meio de questões que tenham por 

objetivo permitir ao jogador a análise de suas 

condutas até então adotadas, que o jogo, durante as 

partidas, ganha a sua maior importância por 

contribuir para a reorganização de estratégias e para 

a construção de novos e melhores meios de 

pensamento. Pretende-se, com isso, que o estudante 

mobilize suas condutas, aplicando à resolução de 

problemas matemáticos a mesma análise utilizada 

para atingir o objetivo do jogo. 

Considerando-se, por exemplo, um jogo de 

tabuleiro, no qual as peças são colocadas e 

movimentadas, em primeiro lugar, pode-se observar 

se o jogador se utiliza de uma estratégia ou se faz 

movimentos aleatórios. Caso o jogador esteja 

utilizando uma estratégia, as perguntas devem se 

referir às possibilidades de possíveis combinações 

entre o tabuleiro e o movimento das peças com 

vistas à obtenção do objetivo do jogo. Perguntas 

como “o que você levou em conta para movimentar 

essa peça?” ou, “qual será a melhor peça para ser 

movimentada?”, ou ainda, “você percebeu qual é a 

estratégia utilizada pelo seu adversário?”, podem 

estimular a análise do jogador, favorecendo a 

tomada de consciência dos meios que poderão levá-

lo a obter a vitória. 

Em um jogo, a coordenação do ataque com a 

defesa realizada pelo jogador refere-se a conduzir 

as suas próprias estratégias, percebendo, contudo, 

os movimentos do adversário com a intenção de 

neutralizá-los. O planejamento, portanto, deve levar 

em conta não apenas os próprios movimentos do 

jogador, mas também os de seu adversário e 

questões como: “você pode prever qual será o 

próximo movimento de seu adversário?”, ou “você 

consegue entender quais são as intenções de seu 

adversário ao movimentar determinada peça?”, são 

exemplos de situações que procuram promover a 

análise durante a realização de uma partida. 

Considerando-se que o jogo se desenvolve em 

um tabuleiro, observar a coordenação entre as 

“casas” e as peças do jogo também podem servir 
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como contexto de análise por parte do observador. 

As questões norteadoras podem se referir à direção, 

à posição e à seqüência das peças em relação às 

regras do jogo e ao próprio tabuleiro. Pode-se 

perguntar ao jogador, por exemplo, se ele pode 

movimentar determinada peça, se a direção seguida 

pelas peças colocadas em jogo está correta, ou 

ainda se, de acordo com as regras, um determinado 

movimento é possível. 

Observar o desenvolvimento de estratégias mais 

aprimoradas a partir da experiência acumulada em 

partidas anteriores deve ser considerado como um 

aspecto relevante. Num mesmo jogo, ao final de 

diversas partidas, o jogador poderá desenvolver 

novas estratégias, baseando-se em seus próprios 

erros cometidos em partidas anteriores, assim como 

aprender novas estratégias com seu adversário, 

demonstrando construir instrumentos cada vez mais 

eficientes para dar a resposta exigida para se atingir 

o objetivo do jogo. As perguntas, além da própria 

observação, poderão ser: “você acredita que está 

jogando melhor agora em relação às primeiras 

partidas disputadas?”, ou “você é capaz de 

identificar quais jogadas boas e quais foram 

ruins?”. 

Como a finalidade da intervenção proposta é a 

de possibilitar ao estudante aprimorar a forma como 

ele resolve problemas de conteúdo matemático, em 

todos os questionamentos anteriores deve-se 

perguntar a ele sobre como relacionar as estratégias 

utilizadas para jogar na resolução de problemas 

matemáticos, ou, se o procedimento de análise 

adotado durante as partidas pode ser utilizado em 

outras situações, como, por exemplo, para resolver 

problemas escolares. 

Se, durante toda a intervenção, o estudante for 

questionado sobre a possível analogia entre as 

estratégias utilizadas durante as partidas disputadas 

e aquelas aplicadas para a resolução de um 

problema matemático, ele estará se apropriando de 

procedimentos que o conduzirão a novas e melhores 

formas de pensamento. Assim, o trabalho com 

jogos de regras poderá se configurar como um 

recurso valioso para se propor problemas de forma 

atrativa e, na busca de soluções, poderão emergir 

situações que promovam a compreensão que 

favorece a atividade, permitindo a reorganização do 

raciocínio e a construção de conceitos matemáticos 

que são significativos para o estudante. 

Finalmente, a procura de estratégias 

diferenciadas para a resolução de problemas está 

ancorada na convicção de que essa aprendizagem 

apenas será satisfatória se as situações em que 

forem apresentados e trabalhados esses conceitos 

estiverem impregnadas de significado para o aluno 

e, para isso, o recurso dos jogos de regras é, 

seguramente, um dos meios de se promover essa 

construção significativa, contando com a 

colaboração do estudante que se sentirá motivado e 

ativo.  
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O desenvolvimento da leitura no Ensino Básico 
 

O desenvolvimento da leitura 
 

The development of the reading in the Basic School 
 

Maria Aparecida Mezzalira Gomes 

 
Para atingir a leitura fluente são necessários 

diversos estágios de desenvolvimento no 

processamento da leitura, descritos por Sternberg e 

Grigorenko (2003). No início da aprendizagem da 

leitura o reconhecimento da palavra dá-se por pista 

visual, seguida pela consciência alfabética. Depois, 

ocorre o reconhecimento da palavra por pista 

fonética; a seguir esse reconhecimento torna-se 

controlado e, finalmente, isto passa a ocorrer de 

modo praticamente automático. Vencidas essas 

etapas o leitor aprende grande número de 

estratégias cognitivas e metacognitivas. A leitura 

torna-se fluente e o processo culmina com a 

possibilidade de leitura altamente proficiente. Em 

cada uma dessas fases, um tipo de conhecimento 

lingüístico e textual é necessário e a falta desses 

conhecimentos específicos reduz a motivação, os 

níveis de prática e as expectativas do aprendiz. As 

dificuldades não superadas produzem 

comportamentos compensatórios, porém 

insuficientes para que se atinja a compreensão e a 

proficiência em leitura.  

O primeiro cuidado, portanto, do trabalho 

psicoeducacional é o de observar a evolução do 

processo de leitura desde quando a criança faz-de-

conta que lê, ou tenta “adivinhar” palavras escritas 

em objetos, outdoors e materiais impressos. É 

quando ocorre o início do reconhecimento de 

palavras. No entanto, a criança já percebe a 

diversidade de textos e muitos dos usos sociais da 

leitura. As primeiras tentativas e experiências com a 

escrita freqüentemente antecedem o período de 

escolarização obrigatória. Porém, quando o ensino 

da leitura passa a ser formal podem-se identificar as 

primeiras dificuldades.  

A realização de diagnósticos e procedimentos de 

intervenção adequados a cada etapa do 

desenvolvimento da leitura permitirá que o aprendiz 

progrida no processo não-linear, porém gradativo, 

de ler com compreensão, sem que seja rotulado. Por 

outro lado, não atentar para as possíveis 

dificuldades no percurso pode significar o 

comprometimento de uma trajetória que tem tudo 

para ser bem sucedida. Nesse sentido, um dos 

recursos será resgatar o ensino explícito de algumas 

habilidades básicas da leitura, ainda no início do 

processo de escolarização, sem que se perca de 

vista a sua função social nem a interação leitor/ 

texto/autor, que se estabelece no ato de ler.  

A necessidade de uma intervenção precoce, no 

caso de dificuldades nesse processo de 

aprendizagem, torna-se mais evidente quando 

estudos mostram que o desempenho dos estudantes 

nas séries iniciais é um fator altamente preditivo do 

seu desempenho ulterior. Por outro lado, estudos 

remediativos têm obtido êxito duradouro e sem 

seqüelas de modo que intervenções cedo justificam 

o esforço e o investimento necessários para 
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implementá-los (Spira, Bracken & Fischel, 2005). 

A superação é, portanto, possível. 

A visão da compreensão leitora como um 

processo complexo de representação mental, que 

envolve raciocínio e não apenas memória, exige 

mais do que o estímulo sensorial e um esforço de 

ensinar a decodificação/codificação. Isto é 

verdadeiro desde o início do seu aprendizado. Ler é 

um processo de construção de significados e 

depende dos objetivos do leitor, das suas 

expectativas, das experiências e vivências 

anteriores, entre outros fatores.  

Os conhecimentos prévios necessários se 

referem não apenas aos processos grafofônicos, à 

estrutura e aos usos sociais dos diferentes tipos de 

texto do sistema lingüístico e de seu funcionamento, 

mas, sobretudo, ao conhecimento de mundo.  

Isto porque são três, os níveis de interpretação 

de um texto. No primeiro, são representadas as 

palavras, bem como as relações sintáticas e 

semânticas entre elas, o que corresponde às 

estruturas de superfície. No segundo, é representado 

o significado, num conjunto de proposições 

interligadas que constituem a microestrutura, ou 

base do texto. Esse nível comporta ainda a 

macroestrutura, diferente num texto narrativo, 

informativo, argumentativo, poético ou outros. O 

terceiro nível de representação do texto, e de maior 

nível de complexidade na compreensão e 

interpretação é relativo às situações a que ele se 

refere. Trata-se de uma representação que não se 

reporta à estrutura lingüística, mas sim aos aspectos 

de mundo descritos no texto.  

Durante o processamento textual, em situação de 

escuta ou de leitura a representação mental do texto 

(representação textual) é ativada na memória 

episódica. Esta representação depende das 

experiências e dos modelos textuais construídos 

anteriormente. Permanecer ao nível das palavras, 

durante a leitura pode significar o descarte de uma 

compreensão leitora mais profunda, que ocorre no 

nível das micro e das macroproposições do texto e, 

sobretudo, da situação de interlocução que gerou a 

sua produção. Por outro lado, a apreensão das 

diferentes estruturas dos textos circulantes no 

espaço social é gradativa. 

O trabalho psicoeducacional deve, portanto, 

envolver a coordenação de múltiplos fatores: os 

objetivos visados pela leitura, as circunstâncias em 

que esta ocorre e as características pessoais do 

leitor. As particularidades do texto, as intenções do 

autor e a intertextualidade também devem ser 

consideradas. Na verdade, o significado que o leitor 

elabora não provém apenas do texto escrito, mas 

integra a nova informação oferecida pelo autor e as 

experiências prévias do leitor. O leitor necessita, 

pois, de conhecimentos lingüísticos, discursivos e 

psicossociais para uma compreensão proficiente. 

Ainda que a aprendizagem da leitura ocorra em 

aulas de Língua Portuguesa, os professores de todas 

as disciplinas deverão contribuir para o 

desenvolvimento da compreensão leitora.  

Uma das sugestões práticas para o ensino, 

prevenção ou remediação da compreensão leitora é 

a de que a aprendizagem da leitura, desde a 

Educação Infantil ocorra principalmente por meio 

de textos verdadeiros e significativos. A seleção dos 

materiais deve levar em conta as necessidades e 

interesses dos alunos e contemplar a diversidade 

textual presente nos diferentes eventos da vida em 

sociedade em atividades sociais significativas e 

compartilhadas. As sessões de intervenção, mesmo 
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individuais, devem ocorrer em contextos 

significativos e a avaliação deverá ser processual e 

contínua.  

O melhor teste de compreensão é, depois da 

leitura de um texto, conversar sobre a atividade com 

o estudante. Se não houve a compreensão, 

dificilmente ele será capaz de encontrar sem ajuda o 

sentido do texto, o que pode ocorrer pela falta de 

conhecimentos anteriores - temáticos ou 

metatextuais. Para aumentar a base de 

conhecimento prévio, necessário para a 

compreensão na leitura, pode-se trabalhar com 

filmes, debates, textos ilustrados acessíveis e 

interessantes (Walraven & Reitsma, 1992).  

Outra sugestão diz respeito ao desenvolvimento 

da leitura estratégica. A aprendizagem de 

estratégias pode ocorrer logo após o 

reconhecimento de palavras. Uma das primeiras 

estratégias metacognitivas a ser desenvolvida é a 

que permite ao leitor ajustar a velocidade da leitura 

à dificuldade do texto (Sternberg & Grigorenko, 

2003).  

Diversos estudos e pesquisas têm constatado que 

os leitores proficientes utilizam diferentes 

estratégias para compreender e interpretar textos, 

assim como para monitorar a compreensão ao 

contrário de leitores que apresentam dificuldades. 

No entanto, conhecer as estratégias não é suficiente; 

é preciso utilizá-las conscientemente (Baumann, 

Jones, & Seifert-Kessel, 1996). A metacognição 

pode ser considerada como um fator preditivo da 

compreensão leitora; inclui a capacidade de 

planejar, avaliar, utilizar estratégias, de auto-regular 

a leitura. A compreensão monitorada pode ser 

incrementada ao longo da escolaridade elementar e 

média (Kolić-Vehovec & Bajšanski, 2003).  

Dessa forma, a leitura estratégica reflete uma 

interação favorável entre conhecimento 

metacognitivo, a instrução em estratégias, a prática 

e fatores motivacionais (Dembo, 2000; Gomes, 

2008). As estratégias são procedimentos, 

capacidades, atitudes ou processos mentais que se 

desenvolvem com o exercício. Podem ser 

aprendidas; pressupõem uma orientação finalística 

para um objetivo ou meta identificável e, portanto, 

podem ser ensinadas (Boruchovitch, 2004).  

A estrutura básica do processo de intervenção 

para o ensino de estratégias inclui a demonstração, 

o ensino explícito ou direto e outros processos 

instrucionais, utilizados pelo educador, seguidos de 

atividades compartilhadas. Gradualmente a 

responsabilidade é atribuída ao aluno por meio da 

prática orientada, à qual se segue a aplicação, de 

responsabilidade exclusiva do aluno. O dinamismo 

do esquema pode ser exemplificado pela retomada 

de controle por parte do educador, quando 

necessário, para suprir carências ou contornar 

incompreensões e desajustamentos, e por nova 

transferência de responsabilidade ao aluno, sempre 

que possível.  

Dembo (2000) enfatiza algumas estratégias 

básicas de compreensão leitora, tais como formular 

previsões e questionamentos sobre o texto, 

identificar informações relevantes, fazer 

inferências, detectar inconsistências e esclarecer 

dúvidas, elaborar paráfrases, identificar a idéia 

principal, resumi-lo, elaborar uma representação 

visual ou gráfica. As estratégias podem ser 

trabalhadas individualmente ou de forma 

combinada, nas sessões de intervenção 

psicoeducacionais. O apoio motivacional e as 

crenças de auto-eficácia são muito importantes e 
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não podem ser esquecidos.  

 

Referências 
 

Baumann, J. F., Jones, L. A., & Seifert-Kessel, N. 

(1993). Monitoring Reading Comprehension by 

Thinking Aloud. Instructional Resource, (vol.1. Ed 360-

612, 26 p.).  

Boruchovitch, E. (2004). A auto-regulação da 

aprendizagem e a escolarização inicial. Em E. 

Boruchovitch, & J. A. Bzuneck (Orgs.), Aprendizagem – 

Processos psicológicos e o contexto social na escola (pp. 

55-88). Petrópolis: Vozes.   

Dembo, M. H. (2000). Motivation and learning 

strategies for college success – a self management 

approach.  London: LEA. 

Gomes, M. A. M. (2008). Compreensão auto-regulada 

em leitura: procedimentos de intervenção. Tese de 

Doutorado, Faculdade de Educação, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. 

Kolić-Vehovec, S., & Bajšanski, I. (2003). Children's 

metacognition as predictor of reading comprehension. 

Em G. Shiel & U. Ni Dhalaigh (Eds.), Other ways of 

seeing: Diversity in language and literacy, (Vol I, pp. 

216-222). Dublin: Reading Association of Ireland. 

Spira, E. G., Bracken, S. S., & Fischel, J. E. (2005). 

Predicting Improvement After First-Grade Reading 

Difficulties: The Effects of Oral Language, Emergent 

Literacy, and Behavior Skills.  American Psychological 

Association, 41(1), 225-234.   

Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2003). Crianças 

rotuladas – o que é necessário saber sobre as 

dificuldades de aprendizagem. (M. F. Lopes, Trad.) 

Porto Alegre: Artmed. 

Walraven, M., & Reitsma, P. (1992, December). 

Activating prior knowledge as a process-oriented 

strategy. Paper presented at the Annual Meeteng of the 

Nacional Reading Conference San Antonio, TX.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a autora: 
Maria Aparecida Mezzalira Gomes (cidgom@uol.com.br) Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Área de Concentração 
Desenvolvimento Humano e Educação. Docente da Pós Graduação em Psicopedagogia  do Centro Universitário de Barra Mansa, SOBEU / RJ, da Escola 
Superior de Educação Física de Jundiaí e do Centro Universitário Padre Anchieta. 



 

 287

Informativo  
 
 
 

Notícias Bibliográficas 
 
  
Barros, D. T. R., Lima, M., Escalda, R. (org.). (2007). 

Escolha e Inserção profissionais: desafios para 

indivíduos, famílias e instituições. São Paulo: Vetor: 

326p. O livro é de interesse para os que trabalham em 

orientação Vocacional e profissional. Está dividido em 

duas partes: Sobre Carreiras e o Mundo do Trabalho e 

Sobre Práticas e Relatos de Experiência. Cobre uma 

ampla =ariedade de aspectos relacionados com as 

questões envolvidas. É útil na formação de profissionais 

na área.    

Cohen, R. (2008). Developing essential literacy skills:a 

continuum of lessons for grades K-3. Newark, Del.: IRA, 

x+189 p. A autora trabalha no modelo de Alfabetização 

Equilibrada, que é um esforço de unificação que emergiu 

nos anos noventa do século passado. Apresenta a 

relevância de haver um continuum no desenvolvimento 

das habilidades de leitura ao longo do ensino 

fundamental. Tem sugestões úteis a docentes e 

pesquisadores da leitura e da escrita. 

Passos, E. (2007). Ética e Psicologia: teoria e prática. 

São Paulo: Vetor, 190p. A ética é imprescindível =E0 

vida e ao exercício de qualquer profissão. Com clareza e 

adequação o livro trata de vários aspectos da ética em 

áreas diversas da Psicologia, sendo material útil para se 

pensar sobre o assunto e usar em cursos de graduação. 

Pessôa, S. de A. (2007). A situação da educação 

brasileira: medidas para o seu aprimoramento. São 

Paulo: CIEE (Coleção CIEE, 97). Inclui dois textos um 

de L. G. Bertelli (Educar toma tempo) em que a situação 

de evasão no ensino superior e a carência de recursos 

humanos no mercado. O outro é de S. de A. Pessôa em 

que analisa as consequências negativas para o 

desenvolvimento do Brasil decorrentes da falta de 

cuidado com a educação. Segue-se a transcrição de um 

rico debate sobre o tema de que também, participaram S. 

PFromm Neto, L. Nunes, V. P. de Souza. Obra que traz 

grande contribuição para quem pensa sobre a educação 

brasileira. 

Van Horn, L. (2008). Reading Photographs to Write 

With Meaning and Purpose, Grades 4-12.Newark, 

Del:IRA, p. xiv+170p. Em cinco capítulos apresenta 

várias estratégias para trabalhar a leitura de fotografias 

ou de ilustrações concomitantemente com a escrita. 

Enfoca o uso de imagens para lembrar momentos 

significativos e escrever memórias, compreender o quem 

e o porquê para escrever sobre si mesmo, ler fatos para 

escrever sobre as pessoas, conhecer a comunidade para 

redigir sobre questões sociais importantes, transformar 

imagens de pessoas, lugares e eventos em textos 

narrativos. O texto é relevante para quem trabalha com 

leitura e escrita quer como pesquisador, decente, 

supervisor ou psicólogo escolar. 

Wood, K. D., Lapp, D., Flood, J., Taylor, D. B. (2007). 

Guiding Readers Through Text: strategy guides for new 

times. Newark; Del: IRA, x v i + 208 p.. Apresentam 

guias estratégicas para orientação do desenvolvimento da 

leitura. Destacam as contingências presentes e futuras a 

requerem mudanças. Os temas estratégicos destacados 

são: guias de colaboração, pensamento, definições, 
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manipulação, estrutura textual, processo de leitura e 

leitura independente. Há muitas sugestões que merecem 

pesquisa na realidade brasileira. 
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Notícia 
 
 

ABRAPEE marca presença no I Encontro Regional de 
Psicologia Escolar e Educacional 

 
O Sistema Conselhos de Psicologia decidiu, em Assembléia Nacional, realizada em dezembro de 

2007, que o ano de 2008 seria dedicado à Educação. Para tanto, o Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região MS/MT, realizou, em ambos os estados, eventos voltados para a discussão de práticas e da 

construção de uma referência para o campo educacional, além de proporcionar aos psicólogos que 

atuam nessa área, a troca de experiências profissionais.  

No Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizado, entre os dias 18 e 20 de junho na cidade de Campo 

Grande, o I Encontro Regional de Psicologia Escolar e Educacional, que trouxe para a capital Sul-

Mato-Grossense, pesquisadores da área da Psicologia Escolar/Educacional, de grande destaque no 

cenário nacional, como as professoras-doutoras Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly, presidente da 

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) e docente da Universidade 

São Francisco (USF), Marilda Gonçalves Dias Facci, docente da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), Roberta Gurgel Azzi, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e 

docente da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Maria Aparecida Morgado, docente da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

Um dos momentos marcantes do I Encontro Regional de Psicologia Escolar e Educacional foi o 

anúncio de um dos objetivos da ocasião, ou seja, que o evento marcasse a intenção de criação do 

núcleo de Mato Grosso do Sul na ABRAPEE. Em seu discurso de abertura do evento, a professora 

Cristina Joly forneceu as devidas orientações para que a Comissão de Educação pudesse realizar os 

encaminhamentos visando a Criação da ABRAPEE de base Estadual. Durante o evento, foi solicitado 

aos participantes que tivessem interesse em integrar a representação regional da ABRAPEE, que se 

manifestassem por meio da filiação à essa importante Instituição científica da área da Psicologia 

Escolar/Educacional.  

No dia 25 de Julho de 2008, a comissão organizadora do I Encontro Regional de Psicologia Escolar 

e Educacional se reuniu, a fim de realizar uma avaliação do evento. Nessa reunião, dentre outros 

pontos de pauta, foram discutidos e deliberados os primeiros encaminhamentos para solicitar a 

instalação da representação Sul-Mato-Grossense junto à ABRAPEE, bem como o encaminhamento das 

inscrições dos profissionais interessados em integrá-la. 
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Informe 
 
 
Abril 
23, 24 y 25 de abril de 2008. 
V Congreso Internacional de Psicología e Educacion: los retos del futuro. 
Universidad de Oviedo - Departamento de Psicología 
 
Junho 
26 a 28 de junho de 2008 
2º Encontro Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional 
Universidade Federal de Uberlândia 
 
Julho 
17 a 19  
Círculo de Saberes: Avaliação Institucional das Escolas 
Organização do DSEAE/GAPED – UM/IEP  
 
Agosto 
12 a 14  
VII Congreso Iberoamericano FICOMUNDYT –  

Pontificia Universidad Católica del Perú / Lima-Perú 
 

15 - Comemoração do Dia Nacional da BVS-Psi  
Biblioteca Dante Moreira Leite – IPUSP. 
 
21 - II Mesa Redonda de Debates online: "Educação para os Direitos Humanos e as 
contribuições da Psicologia: destaques regionais" 
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) e a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP)  
 
25 a 28 de agosto de 2008 
IIII Seminário Internacional: Escola e Cultura  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
Outubro 
2 a 4 de outubro de 2008  
XIII Conferência Internacional de Avaliação Psicológica: Formas e Contextos  
Universidade do Minho - Campus de Gualtar  / Braga - Portugal
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Normas de publicação 
 
 
 
Forma de Apresentação dos Manuscritos 
Psicologia Escolar e Educacional adota as normas da APA (4a edição, 1994), exceto em situações específicas onde há conflito com a 
necessidade de se assegurar o cumprimento da revisão cega por pares, regras do uso da língua portuguesa, normas gerais da ABNT, 
procedimentos internos da revista, inclusive características de infra-estrutura operacional. A omissão de informação no detalhamento que 
se segue implica em que prevalece a orientação da APA. Os manuscritos devem ser redigidos em português, espanhol, inglês e francês 
nas seguintes categorias: 
1. Artigos – trabalhos originais teóricos, de revisão de literatura e de relatos de pesquisa (até 25 laudas); 
Comunicação de Pesquisa – relatos originais sucintos de pesquisas realizadas; 
Resenhas – apresentação e análise de livros publicados na área nos últimos dois anos (até 5 laudas) 
2. História – reimpressão ou impressão de trabalhos ou documentos de difícil acesso relevantes para a pesquisa e a preservação da 
história da Psicologia Escolar; entrevistas com personagens relevantes da área e trabalhos originais sobre esta história; 
3. Sugestões Práticas – apresentação de procedimentos, tecnologias, propostas de trabalhos úteis para a solução de problemas 
psicoeducacionais ou para a atuação do psicólogo escolar, de vivência do autor de novos instrumentos e de outras sugestões relevantes 
para a área (até 5 laudas); 
4. Registro Informativo – dados sobre eventos, publicações na área, assuntos diversos de interesse de psicólogos escolares e 
educacionais (até 2 laudas); 
5. Cartas dos leitores – inclui cópias de cartas, ou parte de cartas de leitores à direção da revista e aos seus autores, bem como respostas 
aos mesmos. 
 
Os manuscritos originais deverão ser encaminhados em uma via impressa em papel e uma em CD room, digitadas em espaço duplo, em 
fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, não excedendo o número de laudas da categoria em que o trabalho se insere, paginado desde a 
folha de rosto personalizada, a qual receberá número de página 1. A página deverá ser tamanho carta ou A4, com formatação de margens 
superior e inferior (no mínimo 2,5 cm), esquerda e direita (no mínimo 3 cm).  
Em caso de reformulação, a nova versão deve ser encaminhada por correio eletrônico e uma via em CD room, sendo que a formatação de 
texto e de página deve obedecer às mesmas características indicadas para a primeira versão.  
Todo e qualquer encaminhamento à revista deve ser acompanhado de carta assinada pelos autores, na qual deve estar explicitada a 
intenção de submissão ou re-submissão do trabalho para publicação. Além disso, devem conceder à Psicologia Escolar e Educacional o 
direito autoral do artigo, se publicado, bem como responsabilizando-se pelos procedimentos éticos necessários quando da realização de 
pesquisas com seres humanos. A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ordem:  
 
1. Folha de rosto despersonalizada contendo apenas: 
1.1. Título pleno em português, não devendo exceder 12 palavras. 
1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não devendo exceder 4 palavras. 
1.3. Título pleno em inglês, compatível com o título em português. 
 
2. Folha de rosto personalizada contendo: 
2.1. Título pleno em português. 
2.2. Sugestão de título abreviado. 
2.3. Título pleno em inglês. 
2.4. Nome de cada autor, seguido por afiliação institucional e titulação por ocasião da submissão do trabalho. 
2.5. Indicação de endereço para correspondência postal e eletrônica, seguido de endereço completo, de acordo com as normas do correio 
de todos os autores. 
2.6. Indicação de endereço para correspondência com o editor sobre a tramitação do manuscrito, incluindo fax, telefone e, se disponível, 
endereço eletrônico. 
2.7. Se necessário, indicação de atualização de afiliação institucional. 
2.8. Se apropriado, parágrafo reconhecendo apoio financeiro, colaboração de colegas e técnicos, origem do trabalho (por exemplo, 
anteriormente apresentado em evento, derivado de tese ou dissertação, coleta de dados efetuada em instituição distinta daquela informada 
no item 2.4), e outros fatos de divulgação eticamente necessária. 
2.9 Endereço postal completo e endereço eletrônico de todos os autores. 
3. Folha contendo Resumo, em português. 
O resumo deve ter o máximo de 150 palavras para trabalhos na categoria de Artigos. Ao resumo devem-se seguir 3 palavras-chave para 
fins de indexação do trabalho - devem ser escolhidas palavras que classifiquem o trabalho com precisão adequada, que permitam que ele 
seja recuperado junto com trabalhos semelhantes, e que possivelmente seriam evocadas por um pesquisador efetuando levantamento 
bibliográfico. 
No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: descrição sumária do problema investigado, características pertinentes da amostra, 
método utilizado para a coleta de dados, resultados e conclusões, suas implicações ou aplicações. 
O resumo de uma revisão crítica ou de um estudo teórico deve incluir: tópico tratado (em uma frase), objetivo, tese ou construto sob 
análise ou organizador do estudo, fontes usadas (p. ex. observação feita pelo autor, literatura publicada) e conclusões. 
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4. Folha contendo Abstract, em inglês, compatível com o texto do resumo. 
O Abstract deve obedecer às mesmas especificações para a versão em português, seguido de três keywords, compatíveis com as 
palavraschave e com o Thesaurus da APA. 
 
5. Texto propriamente dito. 
Em todas as categorias de trabalho original, o texto deve ter uma organização de reconhecimento fácil, sinalizada por um sistema de 
títulos e subtítulos que reflitam esta organização. No caso de relatos de pesquisa o texto deverá, obrigatoriamente, apresentar: introdução, 
metodologia, resultados e discussão. As notas não bibliográficas deverão ser reduzidas a um mínimo e colocadas ao pé das páginas, 
ordenadas por algarismos arábicos que deverão aparecer imediatamente após o segmento de texto ao qual se refere a nota. Os locais 
sugeridos para inserção de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto. As citações de autores deverão ser feitas de acordo com as 
normas da APA, exemplificadas ao final deste texto. No caso de transcrição na íntegra de um texto, a transcrição deve ser delimitada por 
aspas e a citação do autor seguida do número da página citada. Uma citação literal com 40 ou mais palavras deve ser apresentada em 
bloco próprio, começando em nova linha, com recuo de 5 espaços da margem, na mesma posição de um novo parágrafo. O tamanho da 
fonte deve ser 12, como no restante do texto. 
 
6. Referências, ordenadas de acordo com as regras gerais que se seguem. Trabalhos de autoria única e do mesmo autor são ordenadas por 
ano de publicação, a mais antiga primeiro. Trabalhos de autoria única precedem trabalhos de autoria múltipla, quando o sobrenome é o 
mesmo. Trabalhos em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores diferem são ordenados por sobrenome dos co-autores. Trabalhos 
com a mesma autoria múltipla são ordenados por data, o mais antigo primeiro. Trabalhos com a mesma autoria e a mesma data são 
ordenados alfabeticamente pelo título, desconsiderando a primeira palavra se for artigo ou pronome, exceto quando o próprio título 
contiver indicação de ordem; o ano é imediatamente seguido de letras minúsculas. Quando repetido, o nome do autor não deve ser 
substituído por travessão ou outros sinais. A formatação da lista de referências deve ser apropriada à tarefa de revisão e de editoração - 
além de espaço duplo e tamanho de fonte 12, parágrafo normal com recuo apenas na primeira linha, sem deslocamento das margens; os 
grifos devem ser indicados por um traço sob a palavra (p. ex., sublinha). A formatação dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é 
reservada para a fase final de editoração do artigo. 
 
7. Anexos, apenas quando contiverem informação original importante, ou destacamento indispensável para a compreensão de alguma 
seção do trabalho. Recomenda-se evitar anexos. 
 
8. Figuras, incluindo legenda, uma por página em papel, ao fina do trabalho. Para assegurar qualidade de reprodução as figuras contendo 
desenhos deverão ser encaminhadas em qualidade para fotografia; as figuras contendo gráficos não poderão estar impressas em 
impressora matricial. Como a versão publicada não poderá exceder a largura de 8,3 cm para figuras simples, e de 17,5 cm para figuras 
complexas, o autor deverá cuidar para que as legendas mantenham qualidade de leitura, caso redução seja necessária. 
 
9. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em papel e por arquivo de computador. Na publicação impressa a tabela não poderá 
exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm de comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua largura a 60 caracteres, para tabelas 
simples a ocupar uma coluna impressa, incluindo 3 caracteres de espaço entre colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas 
complexas a ocupar duas colunas impressas. O comprimento da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e rodapé(s). Para 
outros detalhamentos, especialmente em casos anômalos, o manual da APA deve ser consultado. 
 
 

Tipos Comuns de Citação no Texto 
Citação de artigo de autoria múltipla 
1. Dois autores 
O sobrenome dos autores é explicitado em todas as citações, usando e ou & conforme abaixo: 
“ A revisão realizada por Guzzo e Witter (1987)” mas “a relação do psicólogo-escola pública foi descrita com base num estudo 
exploratório na região de Campinas” (Guzzo & Witter, 1987)” 
 
2. De três a cinco autores 
O sobrenome de todos os autores é explicitado na primeira citação, como acima. Da segunda citação em diante só o sobrenome do 
primeiro autor é explicitado, seguido de “e cols.” e o ano, se for a primeira citação de uma referência dentro de um mesmo parágrafo: 
Vendramini, Silva e Cazorla (2000) verificaram que [primeira citação no texto] 
Vendramini e cols. (2000) verificaram que [citação subsequente, primeira no parágrafo] 
Vendramini e cols. verificaram [omita o ano em citações subsequentes dentro de um mesmo parágrafo] 
Na seção de Referências todos os nomes são relacionados. 
 
3. Seis ou mais autores 
No texto, desde a primeira citação, só o sobrenome do primeiro autor é mencionado, seguido de “e cols.”, exceto se este formato gerar 
ambigüidade, caso em que a mesma solução indicada no item anterior deve ser utilizada: 
Primi e cols. (2001). 
Na seção de referências todos os nomes são relacionados. 
 
 
 
 



 

 295

Citações de trabalho discutido em uma fonte secundária 
 
O trabalho usa como fonte um trabalho discutido em outro, sem que o trabalho original tenha sido lido (por exemplo, um estudo de 
Taylor, citado por Santos, 1990). No texto, use a seguinte citação: 
Taylor (conforme citado por Santos, 1990) acrescenta que a avaliação da compreensão em leitura... 
Na seção de Referências informe apenas a fonte secundária, no caso Santos, usando o formato apropriado. 
 
 
Exemplos de Tipos Comuns de Referência 
 
1. Trabalho apresentado em congresso, mas não publicado 
Serpa, M.N.F. & Santos, A.A.A. (1997, outubro). Implantação e primeiro ano de funcionamento do Serviço de Orientação ao Estudante. 
Trabalho apresentado no XI Seminário Nacional das Universidades Brasileiras, Guarulhos - São Paulo. 
 
2. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em publicação seriada regular 
Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo após o título a indicação de que se trata de resumo. 
Silva, A.A. & Engelmann, A. (1988). Teste de eficácia de um curso para melhorar a capacidade de julgamentos corretos de expressões 
faciais de emoções [Resumo]. Ciência e Cultura, 40 (7, Suplemento), 927. 
 
3. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em publicação especial 
Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento de acordo com as informações disponíveis em capa. 
Todorov, J.C., Souza, D.G. & Bori, C.M. (1992). Escolha e decisão: A teoria da maximização momentânea [Resumo]. Em Sociedade 
Brasileira de Psicologia (Org.), Resumos de comunicações científicas, XXII Reunião Anual de Psicologia (p. 66). Ribeirão Preto: SBP. 
Witter, G.P. (1985). Quem é o psicólogo escolar: Sua atuação prática. [Resumo]. Em Sociedade Brasileira de Psicologia (Org.), XVII 
Reunião Anual de Psicologia, Resumos (p. 261). Ribeirão Preto: SBP. 
 
4. Teses ou dissertações não publicadas 
Polydoro, S.A.J. (2001). O trancamento de matrícula na trajetória acadêmica do universitário: Condições de saída e de retorno à 
instituição. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP. 
 
5. Livros 
Solé, I. (1998). Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artes Mdicas. 
 
6. Capítulo de livro 
Anderson, R.C. & Pearson, P.D. (1984). A schema-theoretic view of basic processes in reading comprehension. Em P.D. Pearson, R. 
Barr, M.L. Kamil & P. Mosenthal (Orgs.) Handbook of reading research (Vol. 1, pp 251-291). New York: Longman. 
Pasquali, L. (1996). Teoria da resposta ao item - IRT: uma introdução Em L. Pasquali (Org.), Teoria e métodos de medida em ciências do 
comportamento (pp. 173-195). Brasília, INEP. 
 
7. Livro traduzido, em língua portuguesa 
Salvador, C.C. (1994). Aprendizagem escolar e construção de conhecimento. (E.O. Dihel, Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho 
original publicado em 1990) 
Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra língua é usada como fonte, citar a tradução em português e indicar ano de 
publicação do trabalho original. 
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da tradução: (Salvador, 1990/1994). 
 
8. Artigo em periódico científico 
Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory, and learning American Psychologist, 49 (4), 294-303. 
 
9. Obra no prelo 
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o artigo esteja publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a ultima referência do 
autor. 
Sonawat, R. (no prelo). Families in India. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 
 
10. Autoria institucional 
American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R, Diagnostic and statistical manual of mental disorder (3a ed. revisada). 
Washington, DC: Autor. 
A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda a correspondência de seguimento que se fizer necessária, deve ser enviada 
para a Revista Psicologia Escolar e Educacional, conforme endereço abaixo ou enviada para o endereço eletrônico 
revista@abrapee.com.br : 
 
Universidade São Francisco 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 
Profª Drª Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly 
Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45 
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13251-900 – Itatiba/SP 

 
 
Procedimentos de submissão e avaliação dos manuscritos 
Os manuscritos que se enquadrarem nas modalidades de trabalho especificadas acima, passarão pelo seguinte procedimento: 
 
1. Encaminhamento para emissão de parecer a membros do Corpo Editorial da revista e/ou consultores ad hoc 
2. Recepção dos pareceres, com recomendação para aceitação (com ou sem modificações) ou rejeição. No caso de aceitação com 
modificações, os autores serão notificados com a maior brevidade possível das sugestões (cópias dos pareceres serão enviados aos 
autores, exceto quando houver restrição expressa por parte do consultor). 
3. No caso de aceitação para publicação, o Conselho Editorial reserva-se o direito de introduzir pequenas alterações para efeito de 
padronização conforme os parâmetros editoriais da Revista. 
4. O processo de avaliação utiliza o sistema de revisão cega por pares, preservando a identidade dos autores e consultores. 
5. A decisão final acerca da publicação ou não do manuscrito é sempre do Conselho Editorial. 

 
 
Direitos autorais 
 
Os direitos autorais das matérias publicadas são da revista Psicologia Escolar e Educacional. A reprodução total ou parcial (mais de 500 
palavras do texto) requererá autorização por escrito do Editor. O autor principal da matéria receberá três exemplares da edição em que 
esta foi publicada. Os originais não-publicados não serão devolvidos. 

 
 
 
 


