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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. 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. 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 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 teóri¬cos, 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. Son publicados textos en portugués, español e ingles.
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Editorial
Neste 13º. ano de veiculação da Revista Psicologia Escolar e Educacional temos muito a 
comemorar. Um dos motivos é a carta de aceite da SCIELO para o pedido de inserção da Revista 
em sua base de dados, o que nos permitirá adentrar a uma das mais importantes bases de 
divulgação nacional e internacional no campo científico. Este fato, também nos traz uma grande 
responsabilidade, pois temos que acurar cada vez mais todos os procedimentos editoriais e de 
avaliação dos manuscritos, bem como atender aos critérios de excelência que nos permitem 
comparecer no rol das revistas aceitas nesta base de dados.

Atendendo às solicitações da SCIELO, fizemos várias reformulações na estrutura da Revista, 
a partir deste número, destacando-se a mudança da editoria da Revista, da Comissão Editorial 
e do Conselho Editorial de maneira a permitir que houvesse maior representatividade dos 
pesquisadores de vários Estados brasileiros na composição do grupo de avaliadores. Também 
atualizamos as Normas Editoriais para a Publicação de Manuscritos, bem como o formulário 
encaminhado aos avaliadores. Dentre as modalidades de manuscritos, introduzimos, a partir 
deste número, artigos de caráter teórico e ou ensaios, visando ampliar e consolidar a discussão 
no campo da Psicologia Escolar e Educacional.

O leitor também observará que este número apresenta artigos de vários estados brasileiros, 
contemplando diversas linhas teóricas e abordagens metodológicas, primando em divulgar a 
diversidade da Psicologia no campo da Educação. As pesquisas apresentadas contemplam 
aspectos clássicos da pesquisa no campo da Psicologia Escolar, tais como, a atuação profissional 
de psicólogos, questões do Ensino Básico e Superior e a formação de professores e temáticas 
ligadas aos jogos e criatividade. Além disso, temos neste número temas que são inovadores no 
campo da investigação em Psicologia Escolar e Educacional: a educação indígena e aspectos 
ligados à escolarização de filhos de mulheres em privação de liberdade. 

O leitor também encontrará na Seção História, duas das Conferências Magnas proferidas no VIII 
CONPE, realizado em São João Del Rei pelas Profas. Dras Albertina Mitjáns Martinez e Marilene 
Proença. Também incluímos neste número a Conferência realizada pelo Prof. Dr. Guillermo Arias 
Beatón, recentemente apresentada no IX Congresso Nacional de Psicologia Escolar, realizado em 
São Paulo em julho de 2009. Consideramos que esses três artigos possibilitam aprofundar ainda 
mais os conhecimentos sobre as interfaces da Psicologia no campo da Educação e apresentar 
elementos importantes para aqueles que intentam pesquisar neste campo de conhecimento.

Desta maneira, a Revista Psicologia Escolar e Educacional está caminhando cada vez mais para 
cumprir seu importante papel na formação profissional, na ampliação da divulgação da pesquisa 
de qualidade na área de Psicologia Escolar e no fomento a novos temas e possibilidades de 
inserção da Psicologia no campo da Educação.

Marilene Proença Rebello de Souza
Editora da Revista Psicologia Escolar e Educacional



14



15

Modos de resolução de labirintos por alunos da  
escola fundamental

Lino de Macedo 
Gisele Escorel de Carvalho 

Ana Lúcia Sicoli Petty

Resumo

Saber planejar expressa uma forma de antecipação com pré-correção de erros e uso de inferências. Esta questão foi aqui analisada em 60 
matrizes de labirintos (20 A, 20 B e 20 C), resolvidas por 20 alunos da Escola Fundamental, entre 7 e 11 anos. Deste total, 31 matrizes foram 
resolvidas com um único traçado. As 29 restantes foram analisadas, considerando-se, dentre outros, procedimentos indicadores de planejamento: 
(1) começar do final, (2) aproveitar o traçado anterior e (3) interromper o traçado. O procedimento (1) foi utilizado pelos sujeitos em 7 matrizes; 
o procedimento (2) em 9; e o procedimento (3) em 5. Na discussão, apoiada em estudos comparáveis realizados por Piaget, destacaram-se três 
níveis de resolução das matrizes utilizadas. E, nas considerações finais, foram descritas algumas formas de intervenção, visando favorecer, em 
um contexto educacional, o desenvolvimento da habilidade de antecipação em crianças.

Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos, Labirintos, Piaget.

On solving labyrinths by students of the Elementary school
Abstract

Planning means to anticipate by pre-correcting mistakes and  making use of inferences. This statement was analyzed in this study in which 
60 labyrinths (20A, 20B and 20C) were solved by 20 elementary school students aged between 7 and 11 years old. From the total amount, 31 
were solved with one single line. The remaining ones were closer studied and it was possible to identify three indicators of planning procedures: 
procedure (1) beginning from the end; procedure (2) use part of the former line; (3) stopping a wrong line before the end. Procedure (1) appeared 
on 7 labyrinths, (2) on 9 and (3) on 5 of them. The discussion, based on studies held by Piaget, brings up the possibility to underline three different 
levels of resolution. In the conclusion, possible forms of intervention are presented, aiming to suggest that, in educational contexts, labyrinths may 
be used to develop the anticipation skill on children who play.

Key words: Learning, Games, Labyrinths, Piaget.

Formas de resolución de laberintos por alumnos de escuelas primarias
Resumen

El saber planificar expresa una forma de anticipación con pre-corrección de errores y uso de deducciones. Esta cuestión fue analizada aquí en 60 
matrices de laberintos (20 A, 20 B y 20 C) resueltas por alumnos de escuelas primarias, entre 7 y 11 años. Del total, 31 matrices fueron resueltas 
con un único trazo. Las 29 restantes fueron analizadas, considerándose, entre otros, procedimientos indicadores de planificación: (1) comenzar 
del final, (2) aprovechar el trazo anterior y (3) interrumpir el trazo. Los sujetos utilizaron el procedimiento (1) en 7 matrices; el procedimiento (2) en 
9; y el procedimiento (3) en 5. En la discusión, con base en estudios comparables efectuados por Piaget, se destacaron tres niveles de resolución 
de las matrices usadas. Y en las consideraciones finales fueron descritas algunas formas de intervención, con la finalidad de favorecer, en un 
contexto educacional, el desarrollo de la habilidad de anticipación en los niños. 

Palabras-clave: Aprendizaje,  Juegos, Laberintos, Piaget.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 15-20.
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Introdução
Consultando os verbetes jogo e labirinto na Biblioteca 

Virtual, não se verificaram registros de publicações em 
revistas científicas sobre este tema. No entanto, o Google 
Acadêmico indicou 152.000 ocorrências sobre o par jogo 
e labirinto, concentradas nas áreas de literatura, ambiente 
virtual, filosofia, clínica e arquitetura. 

O presente estudo foi feito em um contexto de 
oficinas de jogos, visando à observação e promoção de 
processos de desenvolvimento e aprendizagem de crianças 
da Escola Fundamental. Cada oficina, em geral, divide-se 
em três momentos. No primeiro, são propostas atividades 
lúdicas ou passatempos; no segundo, realizam-se partidas 
de certo jogo; e, no terceiro, há uma atividade de reflexão em 
grupo, em que as crianças discutem um tema ou questão, 
elaborada pelos pesquisadores, e suas respostas são 
registradas em um caderno. Resolver matrizes de labirinto 
é uma das atividades frequentemente utilizadas na primeira 
parte das oficinas, tanto pelo gosto que as crianças têm por 
este tipo de desafio, bem como por seu valor em favorecer o 
desenvolvimento da habilidade de planejar e antecipar, pré-
corrigindo erros e buscando com atenção e concentração 
traçar um percurso bem sucedido.

Os labirintos modernos, segundo critérios 
estabelecidos por Jaskolski (1997), caracterizam-se por ter 
uma entrada e um sistema de passagens que anunciam 
caminhos como possibilidades de percurso até o final. Para 
jogá-los, é necessário definir um trajeto que leve à saída, 
traçar mentalmente um plano do percurso, observar as várias 
possibilidades apresentadas pelas bifurcações e coordenar 
todas as partes. 

Em Investigaciones sobre las correspondências, 
Piaget (1980/1982) realiza um experimento no qual propõe 
três labirintos, sendo os dois primeiros iguais quanto ao 
trajeto, porém com materiais diferentes. Os labirintos são 
apresentados ao sujeito, que deve descobrir o caminho 
que um rato percorrerá, sem retroceder, desde a entrada 
até a saída. Em seguida, pergunta-se o que aconteceria se 
um gato estivesse na saída. Nos labirintos I e II, graças a 
determinadas bifurcações, é possível encontrar uma solução 
e, no III, o rato é caçado.

Em seu estudo sobre resolução de labirintos, 
Piaget identificou três níveis. No Nível I, os registros 
indicam uma atuação por ensaio e erro, sendo casual a 
possibilidade de acerto. A criança resolve experimentando 
cada abertura (bifurcação) e percorre os caminhos até se 
deparar com uma impossibilidade. A relação parte-todo fica 
comprometida, na medida em que não atua por antecipação 
e só percebe os “finais mortos” mais próximos de onde está, 
ou seja, qualquer caminho corresponde à possibilidade de 
sair. Portanto, joga por afirmações e, centrada na meta a 
atingir, só percebe depois da ação (realizar o traçado) se 
a abertura escolhida leva à saída. O Nível II caracteriza-se 
por um conjunto de ações em que o sujeito começa a ter 
uma conduta de evitar os “finais mortos” quando, diante de 
uma abertura (bifurcação), observa se há ou não saída, o 

que corresponde a alguma antecipação. Já percebe que 
há conexão entre os percursos e amplia seu olhar para os 
possíveis caminhos que as bifurcações podem levar. Na 
maioria das vezes, consegue propor a solução sem tentar 
todos os caminhos. No Nível III, observa-se que o sujeito 
identifica que as sucessivas aberturas têm uma necessidade 
lógica, por isso leva em consideração todo o percurso e joga 
coordenando parte e todo. Para isso, antecipa suas ações 
e analisa as diferentes possibilidades, visando encontrar o 
caminho necessário.

Em síntese, Piaget (1980/1982) ressalta que a 
estrutura do labirinto exige a consideração do futuro para 
definir o presente, ou seja, o jogador deve levar em conta os 
elementos seguintes para tomar uma decisão. Desta forma, 
deverá ter em mente a necessidade de avaliar o percurso a 
todo instante, observando cuidadosamente as encruzilhadas. 
Como condição, é preciso planejar e antecipar, não 
esquecendo que a escolha dos meios acontecerá em função 
do futuro. 

Além disso, o jogador deve tomar decisões apoiadas 
em afirmações e negações sobre os trajetos existentes. 
Como negar os caminhos que levam a fechamentos e 
escolher (afirmar) os que conduzem a aberturas? O labirinto 
é um sistema que abre várias possibilidades para o jogador 
encontrar ou não o caminho que leva à sua resolução. Então, 
é preciso agir coordenando os possíveis e o necessário, já 
que as sucessivas aberturas implicam diversos possíveis, 
que terão somente um necessário como resposta ao labirinto 
proposto. Piaget em “O possível e o necessário” (1981/1985) 
justifica a importância deste tipo de coordenação:

As operações exigem, com efeito, uma síntese do 
possível e do necessário, um exprimindo sua liberdade de 
procedimento, o outro, a auto-regulagem e o fechamento 
de suas composições. Se esse é o caso, as condições 
prévias de tais construções são, pois, evidentemente uma 
formação dos possíveis, uma elaboração do necessário e 
uma coordenação progressiva dessas duas modalidades. 
(p. 134)

Outros estudos destacam, igualmente, a importância 
dos labirintos. Attali (1996), por exemplo, compara o viver 
ao percorrer labirintos, destacando o valor de atitudes como 
persistir, aceitar o fracasso e não ceder à decepção. Atitudes 
como estas são de grande valia para que os obstáculos 
apresentados ao longo do “caminho da vida” possam ser 
ultrapassados. 

Friedman e Scholnick (1997), com base em outra 
perspectiva teórica,  concluíram que o ato de planejar, 
definido como formular antecipadamente um método 
organizado para agir, corresponde a “orquestrar” diferentes 
e interdependentes processos cognitivos e motivacionais, 
os quais são influenciados pelo contexto e agrupados 
a serviço de uma meta ou objetivo. Estes processos e 
sua “orquestração” percorrem uma complexa trajetória 
de desenvolvimento. Saber planejar como estratégia de 
resolução de problemas que envolvem desafio não é algo 
que ocorra de imediato. Crianças, jovens e mesmo adultos 
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“preferem” escolher o jeito mais fácil ou rápido de fazer, 
quando a necessidade se impõe, a esperar e delinear um 
plano de ação. 

Objetivo
O propósito desta pesquisa é analisar modos de 

planejamento na resolução de três matrizes de labirinto 
por crianças da Escola Fundamental. Serão analisados os 
seguintes aspectos: número de traçados, respeito à regra e 
planejamento.

Método

Sujeitos
Participaram deste estudo 20 crianças, pertencentes 

a duas turmas que frequentavam oficinas de jogos. Cada 
turma tinha dez crianças, a maioria com nove anos de 
idade. As oficinas ocorreram semanalmente, com duração 
de uma hora e vinte minutos, em período complementar 
ao da escola. As crianças eram alunos de escola pública 
e apresentavam, na visão de seus professores ou pais, 
dificuldades de aprendizagem.

Material
O estudo consistiu na aplicação de três matrizes 

propostas por Quinn, (1994) envolvendo problemas de 
traçar um percurso em labirintos. Foram escolhidos labirintos 
“modernos”, segundo Jaskolski (1997), que se caracterizam 
por ter uma entrada e um sistema de passagens que 
anunciam caminhos como possibilidades para a saída. 
Alguns destes caminhos dão em “finais mortos” ou em 
encruzilhadas sem saída.

A matriz A, apresentada na Figura 1, tem um 
percurso constituído por retas formando ângulos de 90°. Há 
até 10 bifurcações que dão em “finais mortos” e os trechos 
são curtos, o que favorece a visualização dos lugares sem 
saída.

Figura 2. Labirinto correspondente à matriz B.

A matriz C está apresentada na Figura 3. Ela tem um 
percurso que dificulta a visualização das possibilidades de 
resolução. A forma do percurso tem muitas pontas ou alças e 
as bifurcações são apresentadas por vários tipos de ângulos, 
resultando em um desenho complexo, o que aumenta a 
dificuldade de antecipação do caminho a ser seguido. São 
mais de quinze as bifurcações que dão em “finais mortos” e 
os trechos misturam-se entre curtos e longos, ficando difícil 
enxergar os lugares sem saída.

Figura 1. Labirinto correspondente à matriz A.

Figura 3. Labirinto correspondente à matriz C.

Procedimentos para a coleta de dados
A aplicação das matrizes foi feita no contexto das 

oficinas em duas sessões, sendo uma em cada oficina. 
Na primeira, apresentou-se a proposta da tarefa: objetivos, 
regras do jogo e instruções para o traçado das linhas. Para 
isso, utilizou-se outra matriz (não usada na análise dos 

A matriz B, apresentada na Figura 2, tem seu percurso 
formado por um número maior de retas com ângulos de 90°. 
Há de 10 a 15 bifurcações que dão em “finais mortos”, sendo 
mais difícil ver os lugares sem saída, pois os trechos são 
mais longos e a quantidade é maior em relação à Matriz A.
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resultados) para ilustrar as múltiplas possibilidades do jogo 
e resolver casos de dúvidas. O experimentador explicou que 
labirintos têm encruzilhadas sem saídas (finais mortos) e 
que o objetivo do jogo é procurar um caminho que as evite, 
fazendo-se um traçado que vá da entrada à saída. Para 
isso, é preciso respeitar os contornos do caminho, não os 
“invadindo”. Foi solicitado às crianças que deixassem sem 
apagar todas as tentativas para chegar à solução e que a 
execução fosse feita com lápis de cor. Elas deveriam registrar 
seus traçados usando cores na seguinte sequência: verde, 
castor, laranja e roxo. O objetivo desta instrução (usar cores 
diferentes e ordenadas) era possibilitar observar a posteriori 
o que as crianças tinham feito para conseguir resolver os 
labirintos. Concluída esta etapa, foi proposto que as crianças 
resolvessem, individualmente, a matriz A (ver Figura 1).

Na segunda sessão, foi proposta a resolução 
das matrizes B e C (ver Figuras 2 e 3). Cumpre ressaltar 
que, também no final desta sessão, as crianças foram 
entrevistadas para saber se tinham utilizado na resolução 
das matrizes o procedimento de percorrer,  com olhos ou 
dedos, os caminhos a serem traçados.

Resultados e Discussão
Como mencionado, o objetivo desta pesquisa foi 

observar os procedimentos de resolução das 60 matrizes de 
labirintos quanto ao número de traçados, respeito à regra e 
planejamento. Foram analisadas, portanto, as três matrizes 
(A, B e C) de cada um dos 20 sujeitos da pesquisa. 

Número de traçados
 A Tabela 1 apresenta os resultados sobre o número 

de traçados utilizados para a resolução, identificados pela 
troca de cores nas matrizes. Verifica-se que, na maioria dos 
casos observados, a resolução da matriz A requereu apenas 
um traçado e que, em mais da metade das matrizes B e C, 
foram necessários dois traçados ou mais.

Tabela 1. Número de traçados utilizados na resolução das matrizes 
analisadas.

Matriz Um traçado Dois traçados 
ou mais Total

A 17 3 20

B 5 15 20

C 9 11 20

Total 31 29 60

Fonte: Elaboração dos autores

Respeito à regra
Quanto ao respeito à regra, observou-se que, em 

todas as matrizes, as bordas que delimitavam os trajetos 
não foram ultrapassadas. Ou seja, a regra foi respeitada em 
todos os casos.

Planejamento
Na resolução de labirintos, saber planejar consiste 

basicamente em antecipar os finais mortos e, portanto, evitá-
los. Isto implica coordenar quatro procedimentos: 1) observar 
as bifurcações, percorrendo o caminho com olhos ou dedos, 
2) começar do final, 3) aproveitar o traçado anterior e 4) 
interromper o traçado, antes de chegar ao final morto. 

Com relação ao primeiro procedimento – percorrer 
o caminho com olhos ou dedos –, a observação direta das 
matrizes, por si só, não possibilita esta verificação. Por 
isso, recorreu se às informações anotadas nos versos das 
matrizes, para saber se as crianças tinham utilizado este 
procedimento. Observando estes registros, verifica-se que 
em apenas 3 casos isto não ocorreu. 

Na Tabela 2, apresentam-se os resultados sobre os 
outros três procedimentos analisados sobre um total de 29 
matrizes (3 A + 15 B + 11 C), pois as 31 restantes (17 A + 5 B 
+ 9 C), do total 60, foram resolvidas com apenas um traçado.

Tabela 2: Planejamento (começar do final, aproveitar traçado 
anterior e interromper o traçado).

Matrizes/
Procedimentos

Começar 
do final 

(a)

Aproveitar 
o traçado 
anterior 

(b)

Interromper 
o traçado 

(c)
Total

Labirinto A
Sim (0)  
Não (3)

Sim (0) 
Não (3)

Sim (1) 
Não (2)

3

Labirinto B
Sim (2)

Não (13)

Sim (3) 
Não (12)

Sim (4)

Não (11)
15

Labirinto C
Sim (5)

Não (6)

Sim (6)

Não (5)

Sim (0)

 Não (11)
11

Fonte: Elaboração dos autores

Na matriz A, não ocorreram os procedimentos: (a) 
começar do final e (b) aproveitar o traçado anterior. Na matriz 
B, nos 15 casos, em apenas cinco deles, estes dois recursos 
foram utilizados. Com relação à matriz C, observaram-se 11 
ocorrências do uso destes dois procedimentos de planejar o 
caminho a ser traçado. O procedimento (c) – interromper o 
traçado, evitando chegar ao final morto – não foi verificado 
na maior parte dos casos. Ou seja, dentre três, apenas 
um caso na matriz A; dentre quinze, quatro na matriz B; e 
nenhum em onze, na matriz C. Estes resultados sugerem 
que é necessário observar as bifurcações, mas isto não é 
suficiente para resolver os problemas de traçar percursos 
em um labirinto. Em síntese, há de se coordenar pelo menos 
três procedimentos para que a escolha do melhor traçado 
seja bem sucedida.

Como foi caracterizado na Introdução, saber planejar 
é ação complexa que exige observação e consideração 
simultânea de vários aspectos. A contribuição da presente 
pesquisa a este respeito foi observar traçados feitos pelos 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 15-20.



19

sujeitos em três matrizes de labirintos. Desta observação, 
foram abstraídos os indicadores que caracterizam o modo de 
planejamento adotado por eles: começar do final, aproveitar 
o traçado anterior e interromper o traçado. O uso destes 
procedimentos, como se pôde constatar na Tabela 2, foi 
pequeno, o que expressa a dificuldade a ser enfrentada em 
situações de planejamento de coordenar realização (como 
fazer?) com compreensão (por que fazer?), antecipadas 
como conduta de projeto. Começar do final, por exemplo, 
implica inverter, a título de antecipação, um traçado a ser 
feito, considerando, de modo reversível, ponto de partida e 
ponto de chegada como equivalentes. Aproveitar o traçado 
anterior implica aproveitar a parte “certa” do percurso, 
corrigindo apenas o que está “errado”. Neste caso, o sujeito 
sabe diferenciar e integrar as partes e o todo, conservando 
o que está bem e corrigindo o que deve ser corrigido. 
Interromper traçado implica antecipar um mau resultado 
(atingir um final morto), sem necessidade de chegar até ele 
e, com isto, ser capaz de pré-corrigir erros. 

Os observáveis da presente pesquisa podem ser, 
igualmente, analisados ao modo de Piaget, segundo pelo 
menos três níveis de enfrentamento ou resolução do problema 
proposto. No primeiro, observa-se que a criança não respeita 
a regra ou, se o faz, tem necessidade de percorrer todos 
os caminhos, recomeçando sempre do início ou chegando 
até um final morto, sem ser capaz de antecipar e, assim, 
interromper o traçado. Em outras palavras, ela entende o 
problema – fazer um caminho –, brinca com ele e, neste 
contexto, aprende sobre o desafio, mas não o suficiente 
para dominar os aspectos do planejamento que ele implica. 
A Figura 4 ilustra o caso de uma resolução característica 
deste nível. 

No segundo nível de resolução, a criança (a) começa 
a valorizar a relação entre o começo e o fim do percurso, (b) 
aproveita o traçado anterior e (c) sabe interrompê-lo. É o que 
se pode verificar na Tabela 2  em relação às matrizes B e C: 
7 casos quanto ao procedimento (a), 9 casos quanto ao (b) 
e 4, em relação ao (c). 

Na Figura 5, apresenta-se um caso em que a criança 
utiliza o procedimento (a), começar do final.

Na Figura 6, observa-se o procedimento (b), aproveitar 

o traçado anterior, pois a criança recomeça do momento em 
que considera ter ido para um caminho de “final morto”. 

A Figura 7 ilustra uma resolução por interrupção do 
traçado (c), isto é, no qual a criança antecipa um final sem 
saída.

Figura 5: Segundo nível de resolução – (a) começar do final.

Figura 6: Segundo nível de resolução – (b) aproveitar o traçado 
anterior.

Figura 4. Primeiro nível de resolução – traçados até “finais 

Figura 7. Segundo nível de resolução – (c) interromper o traçado. 
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No terceiro nível, a criança já sabe coordenar as 
possibilidades de caminhos com a necessidade de produção 
de um percurso (traçado) contínuo do começo ao fim. Para 
isto, ela usa antecipações, ou seja, realiza “visualmente” o 
trajeto fazendo correções antes de riscar o percurso. É neste 
nível, de fato, que o problema representa um maior desafio 
para o sujeito, pois se trata de observar bem, fazer cálculos, 
evitar ciladas, fazer pré-correções de erros, ou seja, planejar 
bem antes de realizar a tarefa. O presente é agora regulado 
pelo futuro, como é próprio de toda conduta de projeto. 

Considerações Finais
Como intervir, favorecendo o desenvolvimento 

da habilidade de planejar? Nossa prática nas oficinas é 
aproveitar as dificuldades apresentadas pelas crianças como 
um desafio de aprendizagem. Por exemplo, solicitamos que 
elas marquem todos os “finais mortos” que encontram na 
figura e, depois disso, sugerimos uma nova resolução da 
mesma matriz, com o desafio de as crianças chegarem 
em menos “finais mortos”. Outra sugestão é pedir para as 
crianças procurarem o número de bifurcações e identificar 
os destinos de cada uma delas. Além disso, se as crianças 
usam mais de três traçados para resolver a matriz, lançamos 
o desafio de, em nova oportunidade, resolver a matriz com 
um traçado a menos.

Em nossas oficinas, aproveitamos os procedimentos 
adotados pelas crianças para estimular suas reflexões 
sobre eles e seu valor para a resolução do problema 
proposto nas matrizes. Perguntamos, por exemplo, o que 
ela fez para acertar: começou do final?, interrompeu ou 
aproveitou traçados? É importante que as respostas sejam 
demonstradas pelas crianças destacando em sua resolução 
o aspecto considerado. Isto posto, solicitamos que elas 
resolvam novamente a mesma matriz, utilizando agora outra 
forma de planejamento ou, então, que busquem conseguir 
uma resolução melhor do que a anterior.

Nos casos em que as crianças já procedem no terceiro 
nível de resolução,  nossa intervenção é no sentido de as 
crianças realizarem outras matrizes para que experimentem 
o fato de que se sair bem em uma matriz nem sempre é 
garantia de obter o mesmo resultado em outras. Ou seja, as 
exigências de planejamento, atenção e concentração para 
a realização desta tarefa continuam sendo válidas, mesmo 
para aqueles que são bem sucedidos.

É importante que os profissionais aprendam a 
observar criticamente resolução de labirintos e, igualmente, 
que saibam interpretar resolução de matrizes em uma 
perspectiva qualitativa para que suas intervenções 
favoreçam processos de desenvolvimento e aprendizagem. 
Na perspectiva das crianças, é muito bom que aprendam 
a construir recursos para pensar utilizando aspectos do 
planejamento como instrumento para resolução de desafios, 
o que pode ser muito valioso nas situações escolares, onde 
planejar é fundamental.
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Aprisionamento materno e escolarização dos filhos

Claudia Stella

Resumo

O objetivo deste artigo é refletir sobre o impacto do aprisionamento materno na vida escolar dos filhos. Este trabalho está ancorado na coleta 
de histórias de vida de filhos de mulheres presas. A amostra foi constituída por quatro rapazes e duas moças, com média de idade de 21 anos, 
que moravam com a própria mãe ou com a família dela quando da prisão materna e se encontravam no processo de escolarização. A partir das 
entrevistas,  verificamos que a prisão materna pode deixar a criança em situação de vulnerabilidade, o que reflete na socialização promovida pela 
escola, assumindo aspectos como: a criança pode estar emocionalmente tão envolvida com questões de ordem familiar que apresenta pouca 
disponibilidade e energia para o seu processo de aprendizagem; pode também não ter um acompanhamento sistemático do seu desenvolvimento 
escolar, já que talvez não possua um adulto significativo que apóie e valorize sua escolarização.

Palavras chaves: Ausência materna, rendimento escolar, filhos.

Mother´s aprisionment and children´s schooling 
Abstract

The objective of this article is to reflect on the impact of mother’s imprisonment on children’s life at school. This work is based on the life histories 
of children of imprisoned women. The sample was constituted by four young males and two young females, with the average age  of 21 years, who 
were in the schooling process and lived with their mothers or with their mother’s families at the time they went to prison. From the interviews we 
see that mother’s imprisonment can leave the child in a vulnerable situation, which reflects on the socialization promoted by the school and may 
take aspects such as: the child may be so involved with his mother’s imprisonment that she or he has limited availability to learn; she or he may 
not be supervised in his schooling process, since perhaps he doesn’t have a significant adult who supports and values her or his schooling. 

Keywords: Mother absence, academic achivement, sons.

Encarcelamiento materno y escolarización de los hijos
Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre el impacto del encarcelamiento materno en la vida escolar de los hijos. Este trabajo tiene por base 
la recopilación de historias de vida de hijos de mujeres presas. La muestra está constituida por seis jóvenes, cuatro hombres y dos mujeres, con 
edad promedio de 21 años, que vivían con la propia madre o con su familia durante el encarcelamiento materno y se encontraban en proceso 
de escolarización.  A partir de las entrevistas verificamos que el encarcelamiento materno puede dejar a los niños en situación de vulnerabilidad, 
hecho que se refleja en la sociabilización promovida por la escuela y que puede asumir aspectos como: el niño puede estar tan envuelto 
emocionalmente con cuestiones de carácter familiar, que presenta poca disponibilidad y energía para su proceso de aprendizaje; puede no tener 
acompañamiento sistemático de su desarrollo escolar, ya que tal vez no tenga un adulto significativo que apoye y valore su escolarización.

Palabras-clave: ausencia materna, desempeño escolar, hijos.
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escolar de seus filhos. Por isso, a separação mãe-filho pela 
prisão não pode ser tratada como outra separação (morte, 
divórcio), pois possui características específicas, quais 
sejam, a mudança do papel social da mãe e a influência do 
significado social da instituição prisional.

A instituição escolar – importante meio de socialização 
do indivíduo – tem sido estudada sob vários aspectos: como 
promotora de vínculos sociais importantes; como responsável 
pelo atendimento de crianças “fora dos padrões sociais”, por 
exemplo aquelas com necessidades educacionais especiais 
e as “problemáticas”.

O papel da escola, como meio, e a compreensão 
do processo de socialização dos filhos de mulheres presas 
por ela promovido – tema proposto neste trabalho – ainda 
não foram tratados diretamente pela literatura nacional 
e internacional às quais tivemos acesso. Porém, alguns 
problemas escolares (“déficit de atenção”, indisciplina, 
abandono e fracasso escolar) são relatados na literatura 
como sendo frequentes a essa população (Fritsch & 
Burkhead, 1981; Marshall & Binkiewic, 1992). 

Como uma instituição criada para manutenção 
de uma dada sociedade e cultura, a escola também 
desempenha um papel de reprodutora dos padrões sociais 
e, com isso, pode acolher ou excluir os indivíduos em seu 
meio. Em seu interior, o processo de socialização ocorre por 
meio de uma complexa trama de relações que contribuem 
nas interpretações e significações que o indivíduo faz da 
cultura e da sociedade nas quais está inserido, o que pode 
favorecer ou dificultar a posterior inserção social desta 
criança no mundo das relações de trabalho e das relações 
sociais em geral.

Do exposto até aqui, o objetivo deste artigo é refletir 
sbre o impacto do aprisionamento materno na vida escolar 
dos filhos, dando voz a um de seus protagonistas, isto é, 
às pessoas que enfrentaram e enfrentam a separação 
materna pela prisão e, a partir daí, entender a influência da 
prisão materna e do impacto social produzido por ela nos 
diversos tipos de relações estabelecidas pelos indivíduos, 
especialmente em seu processo de socialização escolar.

A Instituição Escolar
A escola se constitui como um meio importante 

de socialização e, na sociedade moderna, tem um papel 
fundamental na vida e no desenvolvimento dos indivíduos, 
incluindo a transmissão de valores e papéis culturais, 
representando concretamente uma ruptura com o ambiente 
familiar.

Mais ampla e menos afetiva que a família, a escola, 
na sociedade atual, participa ativamente do processo de 
socialização secundária pela qual passa o indivíduo. “A 
socialização secundária é a interiorização de “submundos” 
institucionais ou baseados em instituições. A extensão e 
caráter destes são portanto determinados pela complexidade 
da divisão do trabalho e a concomitante distribuição social 
do trabalho” (Berger & Luckmann, 1978, p. 185).

Para os autores, então, a socialização secundária 
implica na divisão institucional baseada na divisão do 

Introdução
O abandono voluntário ou involuntário de crianças e 

a separação entre pais e filhos são temas que permeiam não 
só o imaginário social, mas também constituem um problema 
social efetivo para as Ciências Humanas e Sociais.

Esse problema provocou, entre outros, os estudos 
sobre as ações de adolescentes “problemáticos”, como 
os “delinquentes” estudados por Winnicott (1984) e os 
resultados da ausência materna em crianças e adolescentes 
problematizados por Bowlby (1993) e Spitz (1995).

Assim, trabalhos que têm como tema as separações 
entre pais/mães e filhos e suas consequências para as 
crianças não são propriamente uma novidade. Porém, as 
separações de pais e filhos, especialmente de mães e filhos, 
ocasionadas pela prisão têm sido pouco estudadas no Brasil 
e no mundo (Stella, 2005).

Os filhos e filhas de homens e mulheres presos são 
como uma população esquecida, não só pela instituição 
escolar, mas também pelos meios acadêmicos e pela 
sociedade em geral: pouco sabemos quem são, onde 
estão e como são (se é que são) atendidos pela escola e, 
especialmente, não sabemos de que necessitam e quais 
suas reais dificuldades. 

Esse desconhecimento evidencia não somente o 
caráter excludente da sociedade e, consequentemente, 
a ausência de políticas públicas específicas para essas 
pessoas, como também o despreparo de profissionais, 
professores e instituições, incluindo a escola, para atender e 
lidar com essa população.

Tanto os filhos de homens presos como de mulheres 
presas podem enfrentar dificuldades semelhantes – por 
exemplo, a quebra de vínculos e a estigmatização – porém, 
nesta pesquisa, os sujeitos privilegiados foram os filhos 
das mulheres presas, opção que se deve à existência de 
significativas diferenças entre a prisão materna e  a paterna, 
baseadas na verificação de que, ao longo da história, as 
crianças sempre estiveram ao encargo das mulheres. Os 
dados estatísticos da literatura internacional mostram que, 
quando o pai é preso, a maioria das crianças continua sendo 
cuidada pela mãe. Contudo, quando da prisão materna, 
somente 10% das crianças continuam sendo cuidadas pelos 
companheiros das mães (Gabel, 1992). O mesmo dado 
pode ser observado no censo penitenciário paulista, no qual 
se verifica que a guarda da maioria dos filhos dos homens 
é assumida por suas companheiras (86,9%), enquanto que 
apenas 19,5% dos filhos de mulheres presas ficam com 
seus companheiros (Censo Penitenciário, 2002).

A prisão materna tem outros efeitos sobre as crianças: 
a mudança de seu cuidador primário, a perda de apoio 
emocional e, muitas vezes, do apoio financeiro, podendo, 
nesse tipo de separação, serem atingidas de uma forma 
mais intensa, especialmente quando saem de seu ambiente 
familiar e entram em um ambiente mais amplo como, por 
exemplo, a escola, uma vez que os encargos maternos com 
as crianças ultrapassam o espaço doméstico e as mulheres 
têm também a responsabilidade do acompanhamento 
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A educação só teria algum sentido como educação para uma 
auto-reflexão crítica. Mas como, segundo os conhecimentos 
da psicologia profunda, o conjunto dos traços de caráter, 
mesmo no caso daqueles que perpetram os crimes em 
idade posterior, constitui-se já na primeira infância, a 
educação que pretenda impedir a repetição daqueles fatos 
monstruosos deve concentrar-se nessa etapa de vida 
(Adorno, 1995, p. 107).

A educação escolar tem sido o meio privilegiado de 
busca da formação, especialmente da instrumentalização 
para o trabalho. Contudo, a formação ultrapassa e deve 
ultrapassar os limites dos muros escolares, já que provém 
de um processo de reflexão individual que, muitas vezes, o 
sujeito adquire em suas relações sociais extra-escolares. De 
acordo com o autor citado

(...) a formação cultural é justamente aquilo para o que não 
existem à disposição hábitos adequados, ela só pode ser 
adquirida mediante esforço espontâneo e interesse, não 
pode ser garantida simplesmente por meio de freqüência 
de cursos, e de qualquer modo estes seriam do tipo ‘cultura 
geral’. (Adorno, 2000, p. 64).

Embora a escola se esforce para garantir a 
manutenção de sua existência, utilizando o professor como 
ator principal desta obra, ela está inserida e integra a cultura, 
sendo cercada por muros porosos às influências sociais. 
Assim, “enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si 
mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir 
a isso” (Adorno, 2000, p. 116), auxiliando muitas vezes para 
a perpetuação da barbárie e do preconceito.

Na sociedade burguesa, faz-se notória a dificuldade 
de formação, na acepção legítima do conceito, assim como 
notórios são os obstáculos ao desenvolvimento da cultura 
e da educação escolar. No entanto, é preciso entender 
que ainda assim a escola pode desempenhar um papel 
bastante importante na luta contra a barbárie, podendo ser 
uma instituição de resistência, se se apropriar de sua função 
social latente. Segundo o autor referido

(...) é preciso contrapor-se à barbárie principalmente na 
escola. Por isso, apesar de todos argumentos em contrário no 
plano das teorias sociais, é tão importante do ponto de vista 
da sociedade que a escola cumpra sua função, ajudando, 
que se conscientize do pesado legado de representações 
que carrega consigo (Adorno, 2000, p. 117).

Assim, torna-se tarefa principal da educação apontar 
as contradições e irracionalidades existentes no processo 
social, possibilitando aos indivíduos quebrarem as amarras 
sociais que aprisionam a espontaneidade humana. 

Nesse sentido, as crianças tornam-se os sujeitos 
privilegiados para uma formação de base reflexiva. 
Consoante com a teoria crítica, em que pesem diferenças 
constatáveis, é a teoria social do psiquismo elaborada por 
Henri Wallon que ressalta a função social da escola e da 
educação na formação da personalidade. Nas análises de 
Wallon, a escola, como instituição e meio de socialização, 

trabalho, com a existência de “submundos institucionais”, 
isto é, de grupos nos quais a convivência humana é 
institucionalizada com um propósito específico.

A socialização secundária pressupõe uma 
socialização primária anterior, da qual o indivíduo participa 
com uma personalidade formada e com um mundo 
interiorizado. Algumas crises na passagem da socialização 
primária para a socialização secundária manifestadas pelo 
indivíduo são causadas por seu reconhecimento de que o 
mundo e as posturas sociais que lhe foram apresentadas na 
família possuem uma conotação social particular.

A socialização primária influencia a interiorização da 
socialização secundária, uma vez que o indivíduo internaliza, 
isto é, subjetiva a realidade objetiva, por meio da atribuição 
de significados que outras representações fazem desta 
realidade. Desse modo, a socialização secundária pode 
ser menos arraigada na consciência e, consequentemente, 
mais vulnerável.

“A mulher, os filhos e a secretária reafirmam 
solenemente cada dia que o indivíduo é um homem 
importante ou um fracassado sem esperanças. As tias 
solteiras, as cozinheiras e os ascensoristas formam graus 
variados de apoio a esta reafirmação” (Berger & Luckmann, 
1978, p. 200).  

A família e a escola são, em relação às socializações 
primária e secundária, responsáveis pela individuação do 
sujeito. Contudo, cabe aqui questionar a distinção entre 
a socialização primária e a socialização secundária no 
contexto das transformações da sociedade moderna. Com 
a entrada da mulher no ambiente público do trabalho, as 
relações familiares se modificaram. As crianças têm ido 
cada vez mais cedo para os ambientes escolares e algumas 
funções maternas, antes desenvolvidas apenas no ambiente 
doméstico, passaram a ser desempenhadas também por 
outras pessoas que não a mãe ou pelo ambiente público. 
Desta forma, embora a família ainda tenha primordial 
importância na formação do indivíduo, a escola tem 
ganhado cada vez mais espaço na socialização primária das 
crianças.

Segundo Winnicott (1982), a escola pode inclusive 
fornecer oportunidades, em alguns casos, para que a 
criança supere alguns fracassos maternos, desde que a 
falha ambiental não seja muito grave. Apoiada na função do 
professor, especialmente desenvolvida de modo a criar uma 
atmosfera emocional satisfatória, a escola “pode fornecer 
oportunidade para uma profunda relação pessoal com outras 
pessoas que não os pais” (Winnicott, 1982, p. 217).

A escola, como instituição, pode contribuir no 
processo de formação e fortalecimento do indivíduo para 
resistir contra a violência e a barbárie. No texto “Educação 
após Auschwitz”, Adorno (1995) argumenta que a educação 
deve intervir nas estruturas de poder e uma das formas é 
voltar-se à formação de crianças. A escola – como locus de 
educação infantil – é um campo privilegiado de formação 
e reflexão, podendo promover a individuação das pessoas. 
Para o autor
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A ausência paterna e/ou materna1 gera implicações 
específicas ao grupo familiar. Por exemplo, quando da 
ausência ou desaparecimento do pai, a família pode passar 
por problemas, como disputa do papel de autoridade; já a 
ausência materna pode levar a problemas afetivos (Wallon, 
1975). No caso da ausência materna pela prisão, o grupo 
familiar é atingido por outros aspectos, como o estigma 
social, que podem influenciar as relações posteriores e a 
inserção de seus membros em outros grupos e meios. 

Wallon (1975) defende a idéia de que a criança não 
deve sofrer influência exclusiva da família e que ela precisa, 
o quanto antes, entrar em outros meios, tal como a escola, 
nos quais as relações não sejam intensamente afetivas.

Embora a escola não seja um grupo, mas um meio, 
ela propicia o surgimento de grupos em seu interior, que 
podem agir, ou não, de acordo com os objetivos escolares. 
Para Wallon, a escola, por ser um ambiente coletivo que 
compreende circunstâncias físicas, humanas e ideológicas, 
tem um papel fundamental no processo de socialização e 
formação da personalidade e da consciência individual

Assiste-se aqui [na escola] a uma forma de socialização 
extremamente nítida: socialização que se traduz pela 
cooperação, que se traduz igualmente pela exclusão, que 
se traduz pela rivalidade e que se faz acompanhar duma 
individualização correlativa (Wallon, 1975, p. 215).

Na escola, o processo de socialização e individuação 
caracteriza-se pelo binômio inclusão e exclusão, pois ali 
as crianças têm a possibilidade de se perceberem como 
fazendo parte de um grupo e, ao mesmo tempo, serem 
excluídas de outros.

Um dos aspectos mais importantes da escola, na 
sociedade atual, é a instrumentalização que ela oferece 
ao indivíduo para sua inserção no mundo do trabalho, 
promovendo em última instância a socialização para o 
trabalho, centrada em uma produção capitalista. 

Essas reflexões teóricas servem de base para a 
compreensão das particularidades da escola, socialização, 
desenvolvimento e atendimento de crianças excluídas, em 
especial, os filhos de mulheres presas. 

A contradição de uma sociedade que tem em sua 
base o trabalho e que é fortemente determinada pelo 
pressuposto do “respeito” à propriedade privada, reflete-se 
diretamente no processo de socialização e de adaptação 
de crianças que vivem uma situação social específica. Em 
particular, cometer um crime significa transgredir as normas 
sociais e a transgressão aponta para uma não-adaptação e, 
consequentemente, para uma distinção aos padrões sociais 
vigentes.

A prisão parental – especialmente a materna – 
alimenta a crença social de que a má conduta possa ser 
transmitida de pais para filhos. Essa concepção pode mediar 
as relações estabelecidas por essas crianças, dificultando o 

1  Reafirmamos aqui que não se trata necessariamente de pais 
biológicos, mas de funções parentais.

é retratada em sua funcionalidade de forma mais explícita 
do que nos textos frankfurtianos. Assim, algumas questões 
sobre escola valem a pena serem discutidas de acordo com 
o aporte teórico de Wallon.

Henri Wallon (1975), educador francês, apóia 
sua teoria social do psiquismo no materialismo dialético, 
admitindo-o como a concepção filosófica que supera as 
antinomias para a compreensão da realidade, especialmente 
para o entendimento do desenvolvimento do homem. Seus 
estudos analisam a criança em suas relações com o meio 
ambiente, que o autor distingue entre meio físico e social.

A consciência do eu e seu desenvolvimento 
estão intimamente ligados à percepção que o indivíduo 
tem do meio em que está inserido. Para o indivíduo, 
o outro é caracterizado desde as primeiras etapas de 
desenvolvimento. De início, ocorre uma total dependência 
do meio externo, especialmente da mãe e dos que o cercam, 
dos quais o bebê recebe significados e respostas para suas 
necessidades, sem a delimitação clara entre o eu e o outro. 
Aos poucos, ocorre a diferenciação e o reconhecimento do 
outro. Posteriormente, o eu e o outro internalizados serão 
elementos permanentes da vida psíquica, conceito que 
Wallon denominou de  “socius” ou “alter” (Wallon, 1975).

Para Wallon, a formação da consciência do eu se 
dá na relação com o outro, em grupos e meios diferentes. 
Nas palavras do autor: “o grupo é indispensável à criança 
não só para sua aprendizagem social, mas também para o 
desenvolvimento da sua personalidade e para a consciência 
que pode tomar dela” (Wallon, 1975, p. 174).

O grupo – com seus objetivos determinados que 
orientam as relações e as ações de seus componentes – 
é “(...) o veículo iniciador de práticas sociais. Ultrapassa 
as relações puramente subjetivas de pessoa para pessoa” 
(Wallon, 1975, p. 178).

A família, para o autor, é ao mesmo tempo o 
primeiro grupo social e o meio funcional, no qual a criança 
é inevitavelmente inserida. Por seu caráter estrito e afetivo, 
a relação familiar gera um estado de semiconfusão e 
conflito íntimo para as crianças. Tais conflitos são, durante 
certo tempo, necessários para que as crianças consigam 
estabelecer relações harmônicas, posteriormente (Wallon, 
1975).

Caracterizada como um meio, a família satisfaz as 
necessidades básicas das crianças de acordo com seus 
modos próprios de funcionamento, pois é onde a criança atinge 
suas primeiras conquistas sociais. Nos grupos familiares, 
cada membro desempenha um papel determinado e ocupa 
um lugar específico nas relações estabelecidas, ou seja

A ação que a família tem sobre a criança é o resultado da sua 
estrutura que não pode suportar amputações nem desvios 
sem trazer conseqüências mais ou menos graves para cada 
um dos seus membros. Ela contém papéis essenciais: o do 
pai e o da mãe, por exemplo, que dificilmente se podem 
substituir (Wallon, 1975, p. 168).
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As entrevistas, após uma primeira análise, 
proporcionaram a especificação de categorias, identificadas 
como significativas para os sujeitos da pesquisa e para 
a verificação ou a refutação das hipóteses a princípio 
levantadas, a saber: 1) se a prisão materna, por seu 
significado social, influencia a socialização e individuação 
dos filhos, especialmente, em relação à instituição escolar; 
2) se as múltiplas formas de guarda a que a criança pode 
ser submetida durante a prisão materna, interferem na 
continuidade de sua escolarização. Diferentes formas de 
guarda e a mudança de cuidadores podem trazer implicações 
quanto à mudança de escola, ao abandono do ano letivo e, 
principalmente, à quebra das relações sociais desenvolvidas 
no interior da instituição escolar.

Para que o tema pudesse se sobressair, foram 
realizados recortes no material coletado, orientados pelos 
referenciais teóricos adotados e também pelos focos 
de interesse que nortearam a pesquisa. Os nomes dos 
entrevistados foram trocados por nomes fictícios para evitar 
a identificação dos sujeitos e suas falas preservadas com os 
erros coloquiais da linguagem oral. 

A história escolar dos sujeitos

A entrada na escola
Como já expusemos, a família é a responsável por 

promover a passagem da socialização primária, que ocorre 
em seu interior, para a socialização secundária, que ocorre 
num meio mais amplo e menos afetivo, como a escola. Por 
meio das falas dos entrevistados, fica evidente que, quando 
ocorrem problemas na socialização primária, o processo de 
socialização secundária fica comprometido.

Mas eu acho que, se ela (mãe) tivesse me acompanhado na 
escola, eu acho que eu já teria terminado os meus estudos, 
podia tá fazendo uma faculdade, mesmo ela não tendo um 
estudo pra me ajudar fazer o estudo, mas só de ela estar ali 
em cima de mim me incentivando, iria me adiantar. (Mara)

[E por que você se desinteressava (pela escola), assim?]

Não sei... acho que não pegava o mesmo... eu acho que eu 
seguia um ritmo e também... porque eu acho que acontecia 
coisas na época que fazia com que eu desinteressava 
(Por exemplo?) Por exemplo, alguma coisa da família, por 
exemplo, um exemplo familiar mesmo, ou minha vó ficava 
doente, alguma coisa assim, aí eu desinteressava da escola, 
não só da escola, mas de muitas coisas... Eu, na escola 
também, neste mesmo período eu jogava muito futebol, aí 
parava futebol, parava escola, parava tudo... (Fernando)

A valorização do acompanhamento familiar no 
processo educacional é uma constante nas fala destes 
entrevistados. Outro ponto a se ressaltar é a disponibilidade 
emocional do indivíduo para o envolvimento no processo 
de aprendizagem. Na fala de Fernando, sua concentração 
está voltada para outras tarefas, como organizar questões 
familiares; neste contexto, as propostas educacionais e de 
convívio social perdiam o significado e a importância.

seu processo de socialização e individuação, incluindo a sua 
família de origem e a instituição escolar, tornando-as alvo 
fácil de preconceito, na acepção anteriormente tratada.

A prisão, com as consequências objetivas e 
subjetivas impostas à mãe e aos filhos determina, em parte, 
significados sociais atribuídos a ela, que podem se sobrepor 
à escolarização dos filhos de mulheres presas, intensificando 
o impacto que o afastamento materno representa em suas 
vidas.

Método
Este trabalho está baseado na coleta de histórias de 

vida de filhos de mulheres presas, uma vez que permite que 
o indivíduo relate novos aspectos de seu eu, na medida em 
que na sua narrativa possa descrever fatos interativos entre 
a atividade individual e da coletividade (Becker,1999).

Nesse sentido, a técnica de história de vida pode 
ajudar a entender a noção de processo, tanto na história 
desenvolvimental do indivíduo quanto no processo social, 
que aparece aqui como “um processo observável de 
interação simbolicamente mediada” (Becker, 1999, p. 110).

Assim, os depoimentos foram colhidos e analisados 
destacando o papel que a escola desempenha ou 
desempenhou na socialização e individuação destas 
pessoas.

Os sujeitos são de ambos os sexos, com idades 
entre 19 e 25 anos, e passaram pela situação de terem 
suas mães presas durante o processo de escolarização, 
especialmente no ensino fundamental. A escolha desses 
sujeitos relaciona-se com as possibilidades de que eles 
já tenham tido a experiência de um percurso escolar ou, 
pelo menos, tentativas de ingresso, além de poderem 
trazer em suas histórias significações daquela época de 
desenvolvimento. Os sujeitos foram indicados pelas próprias 
mães que se encontravam presas, no Estado de São Paulo, 
especificamente na Penitenciária Feminina da Capital, na 
época da realização da pesquisa.

A amostra foi constituída por quatro rapazes e duas 
moças, com média de idade de 21 anos, que moravam 
com a própria mãe ou com a família dela quando da prisão 
materna. 

Com horários previamente agendados, os 
entrevistados relatavam sua história de vida iniciando 
desde a infância; as falas eram entremeadas por questões 
da pesquisadora e visavam elucidar alguns aspectos, 
aprofundar outros ou então levantar os aspectos temáticos 
desta pesquisa; muitas questões sociais foram abordadas 
como, por exemplo, violência, qualidade da escola, 
preconceito, religiosidade e criminalidade. As entrevistas 
duraram em média uma hora e trinta minutos cada uma2 e 
foram realizadas em dois encontros. 

2  As entrevistas foram gravadas com a autorização prévia dos 
entrevistados. A necessidade da gravação das entrevistas ficava 
clara desde o primeiro contato telefônico. Todas as entrevistas 
transcorreram sem problemas. 

Aprisionamento Materno e Escolarização dos Filhos * Claudia Stella



26

O papel materno no percurso escolar dos filhos
Nas falas de Mara, os papéis do pai e da mãe são 

significados pelo sujeito como essenciais para a continuidade 
dos estudos.

Quando ela vinha pra rua, eu já não estava estudando, aí 
ela ficava no meu pé, volta, volta... Tanto é que um ano ela 
começou pagar escola pra mim particular, pra mim voltar a 
estudar, mas... aí eu voltava, ficava três meses na escola, aí 
acontecia alguma coisa, eu já parava... [- Acontecia alguma 
coisa com ela?] É, aí eu já parava de estudar (Mara).

Destacam-se aqui valores e atitudes que são 
apreendidos com os nossos cuidadores primários. Na fala 
dos entrevistados, parece de fundamental importância, para 
a formação do indivíduo, que a família apoie e valorize a 
educação de forma adequada para o bom desenvolvimento 
do aluno.

Porque escola a gente estuda não só dentro da escola, em 
casa a gente tem que pegar um livro, um caderno, ver a 
matéria, estudar em casa também... é necessário um adulto 
tá lhe falando, oh! Isto não é assim é assim, isto não é deste 
jeito é deste jeito e isto dificultou, me dificultou e muito. 
(João)

Na fala de João, o significado atribuído pela família à 
socialização pode interferir na valorização ou não pelo aluno 
de seu percurso escolar.

A escola, por ser um ambiente coletivo, propicia o 
surgimento de grupos, por meio dos quais os indivíduos 
podem experimentar a cooperação e a rivalidade, num 
processo de socialização que se reflete pela inclusão e 
exclusão (Wallon, 1975). Nos depoimentos dos entrevistados, 
aparece claramente este processo socializador na inclusão 
em alguns grupos e na exclusão de outros.

Muitas da vezes influenciado por más companhias, muitas 
das vezes por bagunça, muitas das vezes porque os 
poucos amigos que eu tinha, eu tinha que ser que nem eles 
porque senão eu era como que dispensado, eu era como 
que descartado daquele determinado grupo, mas isto eu 
fiz poucas vezes e resolvi não mais fazer isto, entendeu? 
(João)

Eu acho que... ela [professora] unia tudo, né, ela via, assim... 
ela percebeu... não esmoreceu... isto no início, aí ela ia 
fazendo algumas brincadeiras, entende? Ah, hoje eu não 
vou dar muita lição não porque eles tão meio... ela começou 
a dar muito trabalho em grupo, aí o grupo se uniu, deixou o 
grupo se unir, entende? Já que ela viu que o pessoal tava 
vindo da 1a, 2a, fazendo a 3a tudo junto aí misturou tudo 
da outra sala, acho que ela pensou são salas diferentes, 
grupos diferentes que tão vindo, ela começou a fazer muito 
trabalho em grupo, trabalho pedagogo mesmo, às vezes 
não tinha nada a ver com a escola, não, tudo tem a ver, com 
as matérias que ela tava dando, ela pedia pra gente, um 
grupo de seis, vocês vão ter que ver um desenho aí e fazer 
um comentário sobre o desenho, fazer tipo o que vocês 
gostaram do desenho, aí uns gostavam de um desenho, 
outros gostavam de outro, aí ela ficava aquela aula toda... 

aí foi aí que ela começou a ter o controle, entende? Aí 
ninguém desrespeitava ela, na hora que ela começava a 
falar as coisas todo mundo ouvia, entende? Porque eram 
coisas que nós gostávamos, entende? Criativo. (Fernando)

Na última fala de Fernando, é destacável a lembrança 
da escola como positiva, bem como o papel da professora e 
a atividade que ela propõe. Nota-se, conforme a discussão 
teórica de Adorno e Wallon, que, na formação do grupo, podem 
ser encontradas possibilidades de reflexão coletiva, na qual a 
consciência de si pode-se dar na relação com o outro.

 Os discursos dos sujeitos em relação aos professores 
reafirmam as concepções de Winnicott (1982) e Adorno (2000), 
ressaltando o papel primordial destes quando propiciam um 
ambiente onde as reflexões e as conscientizações se fazem 
presentes. Nas falas dos entrevistados, os professores 
aparecem com a seguinte simbolização:

[E os professores?]

Ah, os professores na época eu acho que era até mais 
compreensível, os que sabiam assim, normalmente todos 
sabem, né. Eles eram bastante compreensível, conversavam 
e tal, entendeu?  Mas nenhum assim falou nada pra mim. 
Todos que eu me lembro, todos me trataram super bem. 
(Mara)

[E você percebia preconceito por parte dos professores ou 
da direção da escola?]

Não, nunca tive, por professores, não. Até pelo contrário, 
tinha professores que não sei, eles achavam que a gente 
sentia isto, pensava o aluno deve achar que... eles até 
ficavam mais próximos da gente, tipo um grupo, não era só 
eu que era negro, tinha mais alunos, eles chegavam até mais 
próximos de nós. (- Como assim mais próximos?) Assim... 
uma explicação de um aula eles achavam é... achavam que 
a gente não entendeu? Ele vinha mais próximo chegava lá... 
Ah! por que você não entendeu? Opa, vamos aqui explicar, 
terminava a aula ele na hora de sair tentava conversar, 
não só sobre a escola, entende? Queria saber da vida? 
E eu percebia que não era com todos assim, era um, dois 
professores assim... eles vinham mais seguros, entende? 
(Fernando)

Esta última fala de Fernando apresenta uma relação 
de cuidado do professor em relação ao aluno, como a 
representação da figura parental atribuída socialmente ao 
professor.

A precariedade e sucateamento da instituição 
escolar a que assistimos hoje, especialmente nas escolas 
públicas de ensino, também compõem as lembranças dos 
entrevistados sobre a escola. 

Aí me colocaram pra estudar à tarde, chegava meio-dia 
na escola, mó solão quente, a sala sem cortina, não tinha 
ventilador, não tinha nada e fazendo... Aí não gostava de 
ficar dentro da sala. Aí o professor: o que você vai fazer lá 
fora? Ah, tô com falta de ar. Eu tenho um pouco de falta de 
ar: tô com falta de ar, não consegui ficar dentro da sala, não, 
tá tudo abafado, não tem um ventilador. (Pedro)
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[Fernando, o que você acha da educação hoje?]

Eu acho que tá diferente, o aluno só precisa ir na escola 
só, não precisa de nota, coisa assim... o professor ele tá 
meio que sem valor, eu acho, neste caso, eu acho que 
naquela época ali o professor tinha mais valor, eu acho... ou 
ele prestava atenção ou ele repetia, né? Agora eu posso ir 
pra escola, posso ir lá, atrapalhar a vida do professor o ano 
inteiro e passar de ano. Aí, o que acontece? O professor 
fala, já que ele vai mesmo passar de ano pra que que eu 
vou ficar me matando, passando horas e horas preparando 
aula, pra chegar aqui e não conseguir dar a minha aula, 
eles vão passar mesmo, então eu acho que isto prejudica 
um pouquinho a educação, o estudo, se vê pessoas aí na 6a 
série, 7a série que coisas de tabuada se complica um pouco, 
né, até pra lê, você pede pra pessoa ler, um negócio aí, a 
pessoa fica, aaa  teeem... entende? (Fernando)

De acordo com as falas de Pedro e Fernando, tanto 
as condições ambientais como as políticas educacionais 
vigentes trazem complicadores para o processo de 
aprendizagem.

Outro aspecto é que muitas vezes a escola está 
preparada para lidar com o aluno ideal e não consegue 
entender as necessidades de seus alunos reais, que 
acabam por se rebelarem. A escola, nesse processo, toma a 
opção por expulsar ou negligenciar aquele aluno que não se 
encaixa nos padrões esperados.

Aí ela chamava a atenção, né? Colocou lá num livro preto e 
ia mandar pra diretora. Não resolveu nada, aí no outro dia, 
os moleques me xingando, xingando, de novo, eu falei pra 
professora, a professora não resolveu. Eu falei, ah, já que 
a senhora é a professora aqui não resolve nada, né. Se os 
moleques me xinga eu vou resolvê tudo no braço. Moleque 
me xingando, tacando papelzinho, colocando papelzinho no 
tubo de caneta e assoprava em mim. E eu: pára, meu... Pára, 
o moleque não parou, eu peguei e levantei, do jeito que eu 
levantei eu peguei na cadeira assim, dei uma cadeirada. Aí 
a diretora me chamou, falou um monte pra mim, aí falou que 
ia mandar eu pra delegacia, chegava lá os caras iam me 
bater tal, aí eu peguei, dei um empurrão na mesa dela, aí 
pegou no braço dela, deslocou... Aí foi quando eu fui... diz 
ela, que ela me expulsou da escola, mas só que o diretor 
lá da FEBEM pediu minha transferência. Aí passei para a 
sétima série e comecei a estudar à noite... (Pedro)

Muitas vezes, a escola trata os alunos 
descontextualizando-os de suas relações familiares e 
sociais. Na seguinte fala de Mara, notamos a omissão da 
escola quanto ao abandono escolar.

[E quando você saiu da escola, nenhum professor foi visitá-
la?  Nem a direção da escola pra saber por que você estava 
parando?]

Não, não.

[Simplesmente não foi mais e ninguém quis...] 

É, ninguém quis saber por que eu deixei de ir.

[E os amigos não perguntaram, porque assim... não se, mas 
normalmente a gente mora perto da escola, né?]

É...

[E aí os amigos da escola acabam sendo nossos vizinhos.]

É por aí... a gente encontra, alguns perguntaram... ah, você 
faz a maior falta na escola... por que você parou?... Sei lá, 
perdi o pique, sei lá, não tenho mais vontade de ir, sei lá, pra 
ficar ouvindo... coisas, prefiro ficar em casa. Aí tinha amigos 
que falavam assim: pó, volta... e eu: não, não vou voltar. 
(Mara)

Destaca-se na fala dos entrevistados que a escola 
é muito importante, não só pela convivência social que 
proporciona, mas também pela instrumentalização que 
promove para plena inserção social, incluindo o mundo 
do trabalho; em alguns casos, porém, ela se omite, 
principalmente, quando não particulariza seus alunos.

Discussão
Com certeza, este é um campo de conhecimento 

que apenas foi inaugurado. Muitos estudos podem e devem 
ser realizados, especialmente nas áreas de Psicologia e 
Educação, para contribuir ao atendimento não só de filhos 
de mulheres presas, mas também de crianças que não se 
enquadram nos padrões sociais vigentes, auxiliando assim 
para que a escola desenvolva plenamente seu papel na 
inclusão social.

Na história escolar dos filhos de mulheres presas 
entrevistados, podemos destacar vários aspectos, tais como: 
a valorização que os sujeitos fazem do processo escolar como 
meio de inclusão no mercado de trabalho e ascensão social; a 
importância do acompanhamento familiar na escolarização, 
especialmente o materno; a precariedade da escola pública; 
o papel do professor e a formação de grupos em seu interior, 
bem como possíveis inclusões e exclusões.

Mesmo sendo esta uma pesquisa pioneira sobre o 
tema e muitos aspectos aqui somente mencionados mereçam 
um aprofundamento, algumas considerações podem ser 
feitas sobre o impacto do aprisionamento materno na vida 
escolar e desenvolvimento dos filhos de mulheres presas.

A prisão materna pode deixar a criança em situação 
de vulnerabilidade, o que reflete em sua socialização 
secundária; interferência que, na socialização promovida pela 
escola, pode assumir vários aspectos, tais como: a criança 
pode estar emocionalmente tão envolvida com questões de 
ordem familiar que apresenta pouca disponibilidade e energia 
para o seu processo de aprendizagem; pode também não ter 
um acompanhamento sistemático do seu desenvolvimento 
escolar, já que talvez não possua um adulto significativo 
que apóie e valorize sua escolarização. Cabe ressaltar que 
o acompanhamento escolar dos filhos na sociedade atual 
ainda está relacionado a funções maternas.
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Os filhos de mulheres presas, entrevistados para esta 
pesquisa, atribuem importância à escolarização, atrelam a 
ela a sua instrumentalização para o mercado de trabalho e 
uma consequente ascensão social e culpabilizam a prisão 
materna por seus fracassos escolares.

Desse modo, podemos verificar que o aprisionamento 
materno influi na escolarização das crianças, especialmente 
se envolver a mudança do cuidador primário e acontecer na 
fase escolar da criança.

Contudo, a escola pode oferecer um importante 
apoio, especialmente emocional, se propiciar relações 
significativas em seu interior e oferecer um ambiente 
satisfatório de desenvolvimento e aprendizagem. No caso 
dos grupos que acolhem filhos de mulheres presas, as 
escolas poderiam exercitar sua vocação para uma educação 
emancipatória e reflexiva que auxilie no combate da barbárie 
e do preconceito. No universo da prisão materna, a mãe 
pode até ser culpada pelo crime/delito cometido, mas as 
crianças também acabam sendo punidas pelo afastamento 
da mãe e pelo impacto que esta prisão provoca em seus 
desenvolvimentos, especialmente em seus percursos 
escolares.
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Psicólogo e escola: a compreensão de estudantes do 
ensino fundamental sobre esta relação
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Resumo
Este estudo visou compreender como alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de Campinas percebiam o papel do 
psicólogo na escola. As informações foram obtidas por meio de desenhos e escrita para 127 alunos de 1ª a 4ª séries e de respostas a duas 
perguntas sobre a atuação do psicólogo para 113 alunos de 5ª a 8ª séries. Os resultados apontaram que, em geral, os alunos perceberam o 
psicólogo como um profissional que conversa sobre a vida e fornece apoio à comunidade escolar, atuando como mediador nas interações sociais 
ocorridas nesse contexto. As expectativas dos alunos de 5ª a 8ª séries acerca do trabalho do psicólogo envolveram: orientação, ajuda à escola 
e seus agentes na resolução de problemas e participação ativa no cotidiano escolar. Foi evidenciada uma tendência positiva quanto à inserção 
do psicólogo na escola na visão dos estudantes, mesmo com limitações na compreensão do seu papel.

Palavras-chave: Psicologia escolar, estudantes de 1o. grau, psicológos escolares.

The psychologist and the school: the understanding of Elementary school 
students on this relation

Abstract 
This study investigates how students from an Elementary public school in Campinas,  São Paulo, Brazil, perceived the psychologist’s role at 
school. The information was obtained from drawings and writings carried out by 127 students in their initial grades, besides 113 students in their 
final grades answered two questions about the work of the psychologist. The results indicated that in general students perceived the psychologist 
as a professional who talks about the aspects of () life and gives support to the school community, acting as a mediator of the social interactions 
in this context. The final-grade students’ expectations about the work of the psychologist involved: guidance, help to school and their members 
to solve problems and active participation in school daily life. The results showed a positive tendency towards the inclusion of a psychologist in 
school, according to students, despite the limited understanding of her or his role.

Keywords: school psychology, elementary school students, school psychologists.

Psicólogo y escuela: comprensión de los estudiantes de enseñanza  
primaria sobre esta relación

Resumen

Este estudio buscó comprender cómo los alumnos de la enseñanza primaria de una escuela municipal de la ciudad de Campinas percibían el 
rol del psicólogo en la escuela. Las informaciones se obtuvieron por medio de dibujos y textos escritos para 127 alumnos de 1er a 4to año y de 
respuestas a dos preguntas sobre la actuación del psicólogo para 113 alumnos de 5to a 8vo año. Los resultados señalaron que, en general, los 
alumnos percibieron al psicólogo como un profesional que conversa sobre la vida y proporciona apoyo a la comunidad escolar, actuando como 
mediador en las interacciones sociales que se dan en este contexto. Las expectativas de los alumnos de 5to a 8vo año acerca del trabajo del 
psicólogo abarcaron: orientación, ayuda a la escuela y sus agentes en la solución de problemas y participación activa del cotidiano escolar. Se 
evidenció una tendencia positiva en relación a la inserción del psicólogo en la escuela desde el punto de vista de los estudiantes, inclusive con 
las limitaciones en la comprensión de su rol. 

Palabras-clave: psicología escolar, estudiantes de primaria, psicólogo escolar.
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Introdução
A literatura nacional e internacional acerca da atuação 

do psicólogo escolar é extensa e tem focalizado, dentre 
outros aspectos, a delimitação do campo de ação desse 
profissional. Em geral, estudos brasileiros têm abordado as 
atividades realizadas pelo psicólogo que atua no contexto 
educacional, identificando as formas de trabalho e sua 
inserção junto às instituições escolares. Algumas destas 
investigações têm considerado as opiniões de psicólogos 
(Neves, 1989; Senna & Almeida, 2005), pais (Caetano, 
1992) professores e outros profissionais que participam do 
âmbito educacional (Escudero, Martinez, Sawaya, Duarte, 
& Campos, 1996; Rossi, 1998; Silva, 1995). No entanto, a 
visão de alunos ainda é pouco focalizada nas pesquisas 
nacionais. 

Algumas pesquisas (Caetano, 1992; Neves, 1989; 
Silva, 1995) indicam a existência de uma representação 
social do psicólogo, o identificando como um profissional 
que exerce as funções de ajuda e orientação. 

Em um estudo envolvendo psicólogos de escolas 
públicas da Prefeitura de São Paulo, Neves (1989) 
apontou que, embora esses profissionais tenham clareza 
da importância da atuação preventiva, as atividades mais 
frequentemente indicadas por eles foram o encaminhamento 
de alunos e a orientação aos pais. 

Nesse sentido, a visão predominante do profissional 
de psicologia aplicado à educação ainda é, tal como já 
se destacou no passado (Ribeiro & Guzzo, 1987), a de 
um profissional que atua na identificação e resolução 
de problemas emocionais, de comportamento ou de 
aprendizagem, ou seja, um modelo de intervenção pautado 
em uma perspectiva clínica. 

Caetano (1992) investigou as representações de 
pais de alunos sobre a atuação do psicólogo na escola e 
ressaltou que os pais atribuem importância ao trabalho 
desse profissional nesse contexto. O psicólogo escolar é 
visto como um profissional que tem formação específica a 
qual lhe permite orientar alunos e pais, além de tratar de 
inúmeras questões referentes ao desenvolvimento humano, 
todavia, os participantes também apontaram falhas na 
atuação do profissional que da área. 

Em um estudo realizado por Silva (1995), o 
profissional de psicologia foi percebido pelos agentes 
educacionais como um profissional  associado à figura de 
apoio, do amigo e confidente, sendo vinculado às idéias de 
empatia, solidariedade e sigilo. Segundo os entrevistados, 
caberia a este profissional realizar atividades de atendimento 
individual ao aluno, palestras e trabalhos de grupo com 
alunos, ações direcionadas aos professores, orientação 
vocacional e encaminhamentos. A autora concluiu, entre 
outros aspectos, que o trabalho do psicólogo foi visto como 
remediativo, embora seja evidenciada a perspectiva da 
atuação preventiva, estando voltada, principalmente, para o 
aluno com ou sem problema.

Resultados semelhantes foram encontrados por 
Escudero e cols. (1996) e Rossi (1998), enfocando também 

a necessidade desse profissional avaliar e elaborar 
psicodiagnósticos dos alunos, intervir em problemas 
disciplinares e de aprendizagem, fornecer orientações aos 
educadores e favorecer a relação professor-aluno. 

Durante várias décadas, a atuação do psicólogo 
escolar esteve limitada à avaliação e ao diagnóstico de 
crianças nas instituições de ensino, porém, nos últimos 
anos, este papel vem sendo criticado, sugerindo outras 
propostas de  atividades exercidas pelo psicólogo, nacional 
e internacionalmente. Pode-se notar o surgimento de 
atuações de caráter preventivo, comunitário e envolvendo 
grupos para toda a comunidade escolar (Guzzo, Martínez, 
& Campos, 2007; Guzzo & Wechsler, 1993; Oakland & 
Sternberg, 1993;).

Esta mudança no perfil predominante da atuação 
na escola é destacada em pesquisas mais atuais. Em 
estudo recente com psicólogos que atuam na rede pública 
do Distrito Federal, Senna e Almeida (2005) destacam a 
ampliação do campo de atuação na escola, assim como a 
superação de modelos tradicionais que se fundamentam em 
teorias individualistas e a-históricas. As autoras ressaltam 
que as atividades predominantes dos participantes da 
pesquisa concentram-se no atendimento ao aluno, ao 
professor, à equipe profissional e aos familiares, além outras 
atividades mais novas como o atendimento à direção e a 
implementação de projetos alternativos envolvendo pais 
e mesmo a comunidade na escola, compreendendo a 
importância de vários processos na dinâmica escolar que 
afetam o desenvolvimento das crianças. 

O mesmo é apontado por Cruces (2005) o qual, 
pesquisando a atuação de egressos que atuam em psicologia 
escolar em São Paulo, conclui que há predominância de 
atividades interdisciplinares e envolvendo grupos, ao invés 
de atividades focadas somente no aluno ou na família, isto 
é, o psicólogo passa a atuar mais enquanto um mediador em 
diferentes atividades envolvendo o conjunto dos segmentos 
que atuam na escola.

Em síntese, pode-se dizer que, dentre as 
perspectivas de atuação para esse profissional na área 
educacional, encontram-se: a) o fornecimento de assessoria 
na elaboração, implementação e avaliação de programas 
especiais de ensino, do projeto político pedagógico e de 
programas direcionados aos pais; b) ações voltadas à 
melhoria das relações funcionais entre os vários segmentos 
da escola; c) realização de treinamento e desenvolvimento 
técnico-profissional de educadores; d) apoio aos 
professores, alunos e instituições escolares em questões 
relativas ao desenvolvimento humano; e e) programas  de 
prevenção. O papel da pesquisa também tem sido reiterado 
como essencial, na medida em que fornece informações 
importantes que podem orientar práticas para intervenção 
na realidade (Del Prette, 1999; Guzzo, 1999; Guzzo cols., 
2007; Witter, 1999).

 Pode-se relacionar o surgimento de novas práticas 
para o psicólogo escolar com os questionamentos sobre seu 
papel e função dentro das instituições educativas. Alguns 
autores têm apontado a necessidade de que este profissional  
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supere o modelo médico de atuação que atribui à criança e 
sua família a responsabilidade pela experiência de fracasso 
na escola, passando a nortear suas ações pelo compromisso 
de transformação do contexto educativo visando a um efetivo 
processo de democratização educacional e social (Guzzo et 
al., 2007; Patto, 1984; Tanamachi, Proença, & Rocha, 2000;). 
Outros, a partir destas críticas, têm apontado competências 
e habilidades necessárias ao exercício profissional pautados 
no compromisso ético, político e social com a realidade 
brasileira (Almeida, 2003; Araujo & Almeida, 2005; Guzzo, 
1999). 

 As implicações para a profissão ao assumir o 
compromisso com os problemas vividos pela maioria da 
população latino-americana podem ser pensadas a partir 
das contribuições de Martín-Baró (1997, 1998, 2000) sobre 
o caráter político da Psicologia. Segundo o autor, o maior 
desafio para o psicólogo não se reduz a pensar sobre os 
problemas que a grande parte da população enfrenta, mas 
buscar contribuir para transformar uma realidade de opressão 
e dominação a que estas pessoas estão submetidas. 

Os psicólogos tradicionais agem na realidade no 
sentido de legitimar a manutenção da ordem e o status quo. 
No contexto escolar, a psicologia dominante difundiu-se 
enquanto uma ação individualista que se centra na análise 
das dificuldades de aprendizagem do aluno, como se este 
fosse um problema meramente decorrente da incapacidade 
do aluno “absorver” o conhecimento que lhe é transferido 
(Patto, 1984, 1993, 1997). 

Essa incapacidade do aluno tem se transformado em 
argumento para justificar a superioridade intelectual da elite 
sobre as classes subalternas. Segundo Patto (1984, 1993, 
1997) , a culpabilização do aluno pelo fracasso escolar 
exerce impacto na vida das crianças e adolescentes pobres, 
na medida em que as dificuldades nos estudos passam a ser 
associadas à própria condição de pobreza.

 A manutenção das práticas tradicionais de atuação 
do psicólogo escolar contribui para fortalecer e difundir uma 
análise individualizada de problemas de ordem social como a 
aprendizagem. Não por acaso, muitos psicólogos escolares 
têm focalizado sua atenção no aluno, sem levar em conta a 
importância do trabalho com professores, funcionários, pais 
e com a comunidade no entorno da escola.  

Neste sentido pode-se ressaltar que a ação do 
psicólogo escolar deve ser ampla, estabelecida junto à 
comunidade e no sentido de desmistificar o conceito de 
“carência cultural”, o preconceito em relação à maioria da 
população, a dicotomia  pedagógico versus psicológico e 
uma visão descontextualizada que desconsidera o sujeito 
(Patto, 1984,1997).

Para Guzzo (2005), a prática do psicólogo escolar deve 
estar fundamentada em um princípio básico: a autonomia. 
A autonomia compreendida em sua forma política, a partir 
do referencial da pedagogia da libertação de Freire (1973, 
1989, 2006) que se manifesta por meio de um processo de 
reflexão crítica sobre a realidade, o cotidiano da escola e 
dos seus agentes. A autonomia, como uma dimensão do 
processo de desenvolvimento humano, estabelece para o 

psicólogo a necessidade de se conhecer o aluno, a expressão 
de sentimentos como forma de conhecer o sujeito que se 
expressa por meio do diálogo entre os diferentes agentes da 
escola (Guzzo, 2005). 

 Frente às várias perspectivas sobre a atuação 
psicológica no âmbito educativo, torna-se relevante 
compreender como a comunidade escolar, em especial 
estudantes do ensino fundamental de 1ª a 8ª séries percebe 
o papel do psicólogo nesse contexto. Por isso, o presente 
estudo buscou conhecer o que pensam estudantes do Ensino 
Fundamental de uma escola pública da rede municipal de 
Campinas sobre o psicólogo na escola.

Método

Participantes
Participaram desta pesquisa 240 estudantes do 

Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de 
Campinas, sendo 127 alunos de 1ª a 4ª séries com idades 
entre 7 a 12 anos e 113 alunos de 5ª a 8ª séries com idades 
entre 11 a 17 anos.

Material 
Diante da dificuldade para obter informações escritas 

para os diferentes segmentos de estudantes, foram utilizadas 
duas formas diferentes para acessar a visão dos estudantes 
sobre o profissional de psicologia: para as turmas de 1ª à 
4ª série, foram  utilizados materiais disponíveis nas próprias 
atividades de sala de aula: lápis de cor e papel sulfite para 
os desenhos, enquanto para as demais turmas utilizou-se 
um roteiro com duas questões: (1) O que você acha que o 
psicólogo faz?; (2) O que você espera que o psicólogo faça 
na escola?3

Procedimentos
Esta pesquisa faz parte de um projeto denominado 

“Do Risco à Proteção: uma intervenção preventiva na 
comunidade”, que está sendo realizado nessa instituição 
de ensino há três anos. Esse projeto visa identificar 
os fatores de risco e proteção ao desenvolvimento de 
crianças de comunidades de baixa renda, buscando 
favorecer a conscientização de crianças, pais, professores 
e profissionais acerca da realidade em que vivem, isto é, 
de suas condições de vida, a fim de promover uma maior 
mobilização e participação dos indivíduos da comunidade 
mediante o fortalecimento das redes sociais de apoio.

Esse projeto foi aprovado pelo Conselho da escola 
(representado por alunos, pais, funcionários, equipe de 
gestão e professores) e a direção assinou o termo de  
consentimento livre e esclarecido contendo os objetivos e as 

3  Utilizou-se também um termo de consentimento informado, 
contendo os objetivos e explicitando outras normas éticas da 
pesquisa, redigido de acordo com a Resolução de dezembro de 2000 
do Conselho Federal de Psicologia e o que dispõe a Lei Nacional 
sobre a Pesquisa com seres humanos. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da PUC Campinas.
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normas éticas da pesquisa, autorizando, assim, a realização 
de estudos nesta unidade de ensino. 

Os alunos realizaram as atividades nas salas de aula. 
Para os alunos de 1ª a 4ª séries, foi pedido eles desenhassem 
e escrevessem o que achavam que o psicólogo faz na escola. 
Algumas vezes foi necessário registrar o relato da criança 
sobre o desenho no verso dos mesmos. Assim sendo, o 
desenho serviu como mediação na conversa da criança com 
o psicólogo e a análise focalizou o que foi verbalizado pelos 
alunos e não o desenho propriamente dito. Para os alunos de 
5ª a 8ª séries, as três questões eram escritas na lousa da sala 
de aula e, após explicar os objetivos da atividade, solicitou-
se que  respondessem a todas as questões. Quando algum 
aluno apresentava dificuldades para redigir respostas, algum 
membro da equipe o auxiliava ou, em alguns casos, fazia o 
registro a partir do seu relato. No entanto, a maior parte dos 
questionários foi respondida pelos próprios alunos. 

Resultados e Discussões

Ensino Fundamental I: 1ª a 4ª séries
As informações obtidas foram analisadas segundo 

análise de conteúdo (Jacques, 1993). Em relação aos dados 
referentes aos alunos de 1ª a 4ª séries, foram identificadas  
cinco categorias a partir dos registros (especificamente 
às informações escritas sobre os desenhos dos alunos) a 
respeito do papel do psicólogo na escola, a saber:

1. Conversa sobre a vida: opiniões dos alunos que 
fazem referência ao psicólogo como um profissional que 
conversa com docentes, pais e alunos sobre diferentes 
questões do cotidiano, da escola e/ou da vida das pessoas. 
Ex: “Conversa com as mães, pais, professoras e filhos”.

2. Ajuda quando existem problemas: expressões 
acerca do papel do psicólogo em que caberia a este 
profissional auxiliar as pessoas na presença de problemas, 
de caráter pessoal e/ou familiar, bem como nas dificuldades 
escolares. Ex: “Convers, com as crianças tristes”. “O 
psicólogo ajuda as crianças é muito legal eles ajuda as 
crianças que têm dificuldades para lê e escrever”.

3. Orienta sobre situações específicas: opiniões 
que apontam diferentes formas de orientação dadas pelo 
psicólogo escolar. Ex: “A psicóloga conversa com os alunos, 
ensina que não é para brigar, ensina coisas boas. Eu gosto 
das psicólogas porque quando eu brigo ou machuco, elas 
falam comigo e me levam no posto”.

4. Papel de professor: visões do psicólogo como um 
profissional que realiza as mesmas tarefas de um professor, 
isto é, ensina aos alunos os conteúdos escolares. Ex: “Ensina 
os alunos que não sabem ler e escrever”.

5. Atribuições relativas a outras profissões: indicações 
de tarefas ou papéis de outras profissões que não competem 
ao psicólogo escolar.  Ex: “Trabalha na biblioteca e na 
secretaria”.

Em relação às opiniões de alunos das séries iniciais 
do ensino fundamental, pôde-se verificar que 48%  das 

Tabela 1. Distribuição das categorias de respostas de alunos de 1ª 
a 4ª séries sobre o papel do psicólogo na escola 

Categorias de respostas N %

Conversa sobre a vida 61 48

Ajuda quando existem problemas 36 28

Orienta sobre situações específicas 11 9

Visão positiva do psicólogo 9 7

Papel de professor 6 5

Atribuições relativas a outras profissões 4 3

Total 127 100

respostas consideraram  o psicólogo como o profissional 
que realiza conversas com alunos e demais participantes da 
comunidade escolar a respeito de vários aspectos da vida, 
tais como relações estabelecidas na escola, na família e no 
contexto comunitário, conforme apresentado na Tabela 1.  

O psicólogo foi considerado como um profissional 
que fornece ajuda às pessoas na presença de problemas 
psicossociais ou de aprendizagem em 28% das respostas. 
Outras categorias referem-se a este profissional com um papel 
de orientador em relação a várias situações do cotidiano ou 
da vida das pessoas (9%), sendo sua atuação considerada 
importante no meio escolar em 7% das considerações.

Os resultados indicam que, para as crianças das 
séries iniciais do ensino fundamental, o psicólogo escolar 
é visto como um profissional que conversa sobre diversos 
aspectos da vida. Possivelmente, esta visão está relacionada 
à experiência atual dos alunos com a equipe do serviço de 
psicologia presente na escola. O contato dos alunos com 
a equipe ocorreu semanalmente e as ações realizadas 
envolveram, dentre outros aspectos, conversas individuais 
e em grupo com os alunos em diferentes espaços da 
escola, em ambientes reservados ou em salas de aula e nos 
intervalos do recreio dos alunos. 

Nesse sentido, os resultados indicaram que, para a 
maioria dos alunos de faixa etária entre sete aos doze anos, 
o diálogo constitui-se como principal aspecto do papel do 
psicólogo na escola, não sendo focalizadas neste estudo 
funções específicas desse profissional, como: orientação a 
professores e funcionários, desenvolvimento de programas 
para pais, entre outras, como apontam os estudos de Del 
Prette (1999), Escudero e cols. (1996) e Rossi (1998). Assim, 
torna-se necessária a discussão com os alunos sobre as 
possibilidades de atuação psicológica no espaço escolar.

Os alunos também focalizaram o psicólogo como 
um profissional que colabora na resolução de problemas. 
Tal aspecto tem sido freqüentemente apontado em várias 
pesquisas (Caetano, 1992; Rossi, 1998; Silva, 1995; 
entre outras) que destacam a necessidade do psicólogo 
escolar favorecer o processo ensino-aprendizagem, mas 
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fazem críticas a perspectiva do trabalho psicológico estar 
associado, principalmente, à intervenção com os chamados 
“alunos-problema”.

O papel do psicólogo assemelhando-se ao professor foi 
indicado em 5% das manifestações e de outros profissionais 
em 3% como, por exemplo, de um médico, o que reafirma 
a necessidade de fornecer informações e esclarecimentos 
aos alunos acerca das ações que são pertinentes à prática 
desse profissional no âmbito educativo.

Ademais, cabe salientar que a presença do 
psicólogo na escola é percebida como positiva em  7%  
das considerações dos alunos de 1a a 4ª séries que foram 
ouvidos, o que parece confirmar as informações apontadas 
no estudo de Silva (1995), no qual o psicólogo é associado 
à figura de apoio e do amigo, estando vinculado às idéias de 
empatia e solidariedade.

Ensino Fundamental II: 5ª à 8ª série
No processo de análise dos resultados, verificou-se 

que uma parte dos alunos elaborou apenas uma resposta em 
relação às duas questões. Assim, decidiu-se criar categorias 
e utilizá-las de acordo com o conteúdo das respostas em sua 
correspondência aos temas abordados nas questões 1 e 2 
do roteiro utilizado.  As respostas foram, portanto, analisadas 
em função de categorias de sentido expressas nas tabelas 
2 e 3 tendo sido excluídas da análise respostas que não se 
relacionavam ao conteúdo solicitado ou em branco. 

No que concerne à primeira questão - a visão dos 
alunos sobre o trabalho do psicólogo observou-se que 
vários alunos fizeram avaliações de caráter geral sem 
atribuir alguma função específica a este profissional. Apesar 
deste fato, foram identificadas seis categorias nas respostas 
dadas:

1. Desvio de função: refere-se a atividades em 
que os alunos definiram funções do psicólogo a partir 
de estereótipos difundidos pela sociedade nos quais há 
exageros sobre suas capacidades ou certa simplificação 
de suas responsabilidades. Ex: “Ler a mente”, “Médico de 
loucos”.

2. Orienta, ajuda e conversa: respostas que focalizaram 
ações do psicólogo envolvendo o diálogo que, muitas vezes, 
serve para aconselhar, orientar etc. Ex: “Conversar com as 
pessoas”, “Ajudar mesmo sem ter problemas”.

3. Avaliação positiva: aspectos ressaltados pelos 
alunos que denotam uma avaliação positiva tanto do 
profissional como do trabalho do psicólogo, mas sem 
especificar ações específicas deste profissional. Ex. “Todas 
as escolas deveriam ter”, “Trabalho muito interessante”.   

4. Avaliação negativa: respostas que caracterizam 
uma avaliação negativa do psicólogo, isto é, visões que 
não atribuem importância à ação do psicólogo. Ex. “Só faz 
perguntas e não faz nada”. 

5. Muda comportamentos: referências à intervenção 
do psicólogo na tentativa de modificar comportamentos 
(normalmente considerados negativos) por meio da 
orientação/ensino. Ex. “Ensinar a ser menos violento”, “Não 
brigar e ensinar os outros a se acalmar”. 

6. Não sabe: respostas em que os alunos apontavam 
não conhecer o papel do psicólogo.

A Tabela 2 apresenta as categorias relativas à opinião 
dos alunos sobre a atuação do psicólogo. Pode-se identificar 
que houve predominância (46%) nos aspectos como diálogo 
e fornecimento de orientação e auxílio como características 
principais da ação do psicólogo na escola. 

Tabela 2. Distribuição das categorias de respostas dos alunos de 5ª 
a 8ª séries sobre o papel do psicólogo na escola 

Categorias de respostas N %

Desvio de função 15 14

Orienta, ajuda e conversa 50 46

Avaliação positiva 17 16

Avaliação negativa 8 7

Muda comportamentos 5 5

Não sabe 13 12

Total 108 100

A visão sobre o psicólogo dos alunos de 5ª a 8ª séries 
pode ser interpretada como difusa. Não existe uma única 
caracterização desse profissional. Contudo, nota-se que em 
16% das manifestações a avaliação deste profissional foi 
positiva e em 7% negativa. 

As considerações sobre o profissional como  médico 
de loucos representaram 15% das respostas, isto talvez 
indicando uma confusão que os alunos fazem entre o 
profissional de psicologia e o médico psiquiatra. 

A respeito das críticas à atuação do psicólogo, alguns 
alunos reclamam que ele só faz perguntas e não faz nada. 
Esta compreensão possivelmente está relacionada à falta 
de visibilidade dos resultados e da expectativa dos alunos 
e da própria escola de que o psicólogo realize mudanças 
imediatas neste contexto. Torna-se importante ressaltar que 
o psicólogo está inserido em uma dinâmica social complexa 
e que as alterações nas relações sociais não podem ser 
efetuadas somente por meio da atuação deste profissional, 
mas sim dependem de mudanças mais amplas tanto na 
escola como na sociedade. 

Conforme destaca Martín-Baró (2000), os problemas 
que estão presentes no cotidiano da maioria da população e 
que, certamente, refletem-se no contexto escolar, não podem 
ser solucionados pelos psicólogos, o que não significa que 
este profissional não possa dar sua contribuição nesse 
contexto.  

Por outro lado, alguns alunos manifestaram opiniões 
favoráveis ao trabalho do psicólogo ao afirmarem que todas 
as escolas deveriam ter um serviço de psicologia, pois o 
trabalho é muito interessante. Os alunos expressaram uma 
avaliação positiva sobre o papel do psicólogo, seja atuando 
na escola ou na sociedade de uma maneira geral, pois este 
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profissional foi visto como alguém que se dispõe a ajudar 
mesmo sem ter problemas, ouvir e aconselhar; ensinar 
a ser menos violento; não brigar e ensinar os outros a se 
acalmar. 

Guzzo (1999, 2005) já apontava que o psicólogo 
tem um papel fundamental na melhoria da qualidade das 
relações escolares, sempre visando à autonomia e ao 
desenvolvimento da capacidade crítica do aluno, ao mesmo 
tempo em que pode propiciar oportunidade de se avaliar e 
considerar o desenvolvimento da criança tendo em conta 
elementos sociais e políticos presentes na realidade onde 
os estudantes estão imersos.

A compreensão dos alunos sobre o psicólogo reflete 
as diferenças na forma de trabalho destes profissionais. Para 
alguns alunos, o psicólogo ajuda mesmo sem ter problema, 
ou seja, atua de maneira preventiva. Outros afirmam que 
o psicólogo só faz perguntas, sendo este considerado um 
profissional passivo que espera o aparecimento de conflitos, 
ou que, então, não se preocupa em estabelecer um diálogo 
com os alunos.

Muitas destas compreensões, positivas ou negativas, 
podem ter representado experiências distintas que estes 
estudantes tiveram  na relação com este profissional em 
outros contextos ou então demonstram opiniões sobre algo 
que lhes é distante – a atuação do psicólogo. 

Das 108 respostas que expressavam visões sobre o 
psicólogo, 12% afirmavam que era difícil identificar a função 
do psicólogo. Alguns alunos não conhecem o trabalho do 
psicólogo possivelmente por este profissional estar distante 
do cotidiano da maioria da população brasileira. O aspecto 
financeiro impede muitas pessoas de terem acesso ao 
serviço do psicólogo, que também não está inserido na 
rede municipal de Educação, ao menos em Campinas, 
onde a atuação dos psicólogos está ligada à Secretaria de 
Assistência Social ou à da Saúde. Como o psicólogo não 
está presente no cotidiano das escolas, isto pode contribuir 
para a falta de clareza dos educadores sobre a prática deste 
profissional.

Vale destacar que a inserção do projeto “Risco à 
Proteção” ocorreu por intermédio da Secretaria Municipal 
de Educação que, embora não disponha de profissionais 
contratados, desenvolve seus trabalhos com alunos da 
graduação do estágio profissionalizante em psicologia 
escolar/educacional, e profissionais vinculados ao programa 
de pós-graduação em Psicologia da PUC - Campinas.

Para vários alunos, a atuação do referido projeto na 
escola pode ter representado uma oportunidade de tomar um 
primeiro contato com o psicólogo, uma vez que muitos não 
têm dinheiro para pagar um atendimento particular realizado 
por este profissional ou não têm acesso aos serviços 
públicos existentes na região. O modelo diferenciado 
de intervenção deste profissional no contexto educativo 
favorece a compreensão de seu papel e suas possibilidades 
e limites de ação.

A segunda questão aborda a expectativa dos alunos 
sobre o serviço de psicologia. A partir das informações 
obtidas foram identificadas cinco categorias, a saber:

1. Avaliação positiva: expectativas positivas dos 
alunos em relação ao serviço da psicologia, sendo em alguns 
casos ainda pouco especificadas.  Ex: “Espero que ajude 
muita gente porque muitos não têm dinheiro para pagar o 
psicólogo”, “Espero que tire nossas dúvidas”. 

2. Avaliação negativa: respostas que indicam a 
falta de expectativas ou uma avaliação de que o psicólogo 
não é necessário na escola. Ex: “Não espero nada”, “Não 
precisamos disso”.

3. Auxílio à escola: contribuições apontadas pelos 
alunos que o psicólogo pode ajudar a escola e seus 
diferentes agentes na resolução de problemas já existentes. 
Ex: “Ajudar os professores que estão nervosos”, “Ajudar a 
não ter mais brigas”.

4. Desenvolvimento de relação diferente: expectativas 
de o psicólogo estabelecer relações diferenciadas com os 
alunos, contribuindo para o desenvolvimento dos mesmos 
ou ainda participar dos espaços da escola. Ex: “Aprender 
nossa linguagem”, “Participar de conselhos”. 

5. Realização de atividades extracurriculares: 
respostas que revelam as expectativas dos alunos em 
relação à realização de atividades diferentes daquelas 
desenvolvidas no currículo comum. Ex: “Fazer palestras”, 
“Elaborar trabalho sobre a paz”.

Em 61% das considerações, os estudantes de 5ª à 8ª 
série esperam que o psicólogo forneça auxílio à equipe e à 
escola como um todo na resolução de problemas, conforme 
pode ser visto na Tabela 3. 

Tabela 3. Distribuição das categorias de respostas sobre 
expectativas dos alunos de 5ª a 8ª séries sobre a atuação do 
psicólogo na escola

Categorias de respostas N %

Avaliação positiva 9 12

Avaliação negativa 2 3

Auxílio à escola 47 61

Desenvolvimento de relação 
diferente

11 14

Realização de atividades 
extracurriculares

8 10

Total 77 100

As expectativas sobre a atuação da equipe de 
psicologia na escola pública em questão tornaram explícita 
a forma como os alunos de 5a a 8 séries percebem o 
papel do psicólogo escolar. Do total de respostas sobre as 
expectativas frente à atuação do serviço de psicologia, 12% 
acreditam que o psicólogo pode atuar de maneira positiva 
na escola. De forma pouco representativa foi indicado 
que o psicólogo contribui para tirar nossas dúvidas, o que 
pode ter sido uma demonstração de que a representação 
do psicólogo está vinculada à noção de um profissional 
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aberto ao debate sobre diversos temas como por exemplo, 
sexualidade e indisciplina, além de manifestações também 
negativas sobre o serviço de psicologia na escola (3%): não 
espero nada; não precisamos disso. A forma como estes 
alunos se expressaram quanto às expectativas do trabalho 
do psicólogo na escola onde estudam pode estar relacionada 
à falta de conhecimento ou de interesse acerca do trabalho 
deste profissional ou mesmo a experiências anteriores com 
outros profissionais.

14% das respostas dos alunos de 5a a 8a séries 
ressaltaram a existência de uma relação diferente com o 
psicólogo que foge aos padrões de controle presentes na 
dinâmica da escola. Os alunos relatam também algumas 
contribuições do psicólogo na tentativa de favorecer a 
melhoria nas relações estabelecidas na escola, como por 
exemplo: ajudar os professores que estão nervosos; ajudar 
a não ter mais brigas; ver se tem problema na escola.

Algumas compreensões sobre o papel do psicólogo 
parecem superar o modelo médico e individualista já criticado 
por vários autores como Patto (1990, 1997), Guzzo (1999), 
Araújo e Almeida (2005), Cruces (2005) entre outros, uma 
vez que os alunos esperam que esse profissional busque 
se comunicar mais; participar de conselhos, ou seja, de 
espaços coletivos e de discussão dentro da escola. Em 
10% das respostas, caberia ao psicólogo realizar atividades 
extracurriculares,  o que revela expectativas em relação ao 
desenvolvimento de um trabalho diferenciado, não restrito 
ao currículo, como por exemplo: fazer palestras; elaborar 
trabalho sobre a paz. Isto talvez aponte também a necessidade 
de que a escola promova atividades diversificadas e mais 
próximas da realidade vivida por esses alunos.  

Considerações Finais
Os resultados obtidos no estudo indicam que os 

alunos desta escola de Ensino Fundamental percebem a 
presença do psicólogo como algo importante e necessário 
no contexto educacional. Em geral, os estudantes apontaram 
como principais funções desse profissional a conversa sobre 
diversos aspectos da vida e o favorecimento das relações na 
escola, na família e na comunidade.

Ficou evidenciado nos desenhos e escrita dos 
estudantes de 1ª a 4ª séries a existência de uma posição 
favorável ao profissional de psicologia, uma vez que ele 
foi visto como um profissional que fornece apoio e auxílio, 
atuando como um mediador e facilitador nas interações 
ocorridas na escola.

A visão dos alunos de 5a a 8a séries é mais crítica e 
aponta alguns aspectos importantes da prática do psicólogo 
escolar, apresentando uma avaliação positiva deste 
profissional e o destaque da importância de sua atuação 
na resolução de conflitos e de problemas evidenciados na 
instituição de ensino.

Algumas expectativas dos alunos frente à atuação do 
psicólogo remetem à idéia de que este profissional exerça 
sua atividade e produza mudanças no cotidiano escolar. 

Contudo, cabe frisar que isto somente pode ser concretizado 
por meio do trabalho coletivo com os diferentes segmentos 
da escola, a partir de uma visão crítica sobre as diferentes 
dimensões (sociais, políticas, econômicas) da realidade que 
permeiam a ação educativa.

Além disso, os resultados indicaram que os alunos 
não dispõem de informações mais detalhadas sobre o 
papel do psicólogo escolar, embora a equipe de psicologia 
estivesse inserida há três anos na escola. Deste modo, 
torna-se necessária uma maior divulgação a respeito da 
prática profissional, focalizando também a perspectiva de 
prevenção, que vai além da visão remediativa de intervenção 
psicológica.

O conhecimento sobre a visão que estudantes têm 
do papel do psicólogo escolar é relevante na medida em 
que pode fornecer indícios para o profissional redimensionar 
sua prática, voltando suas ações às reais demandas da 
comunidade em que está inserido, bem como pode subsidiar 
discussões acerca da formação do psicólogo que atua nessa 
especialidade.  

Em síntese, nota-se que as expectativas dos alunos 
em relação à atuação do psicólogo na escola demandam uma 
reflexão a respeito da intervenção destes profissionais em 
contextos escolares. Os alunos anseiam por um profissional 
dinâmico, que participe ativamente do cotidiano da escola, 
que converse e oriente os alunos, mas que também não se 
detenha a uma atuação clínica e focada nos indivíduos, ou 
seja, um trabalho estendido a todos os agentes da instituição 
e que exerça um impacto nesta comunidade como um todo.
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Leitura de histórias e evocação de estados mentais 
por pré-escolares

Marisa Cosenza Rodrigues 
Mariana Wierman Henriques 
Marina de Oliveira Patrício

Resumo
Esta pesquisa visou investigar a evocação de termos mentais por pré-escolares de 5 e 6 anos na leitura de um livro infantil nacional contendo 
narrativa por imagem (Truks - Editora Ática). Os relatos individuais das crianças, selecionadas por faixa etária, foram gravados, transcritos e 
analisados identificando-se palavras e expressões voltadas para os estados mentais mediante 4 categorias: termos cognitivos, emocionais, de 
desejo/intenção e perceptivos. Os resultados indicaram que as crianças de ambas as idades utilizaram termos referentes a estados mentais 
na leitura de narrativa por imagem. Os termos mais evocados foram os perceptivos, seguidos dos emocionais, cognitivos e de desejo/intenção. 
Houve diferença significativa entre o número total de termos evocados pelas crianças de 6 anos (264) e as de 5 anos (183). A predominância 
de termos perceptivos indica que as crianças focalizaram em suas narrativas mais termos que denotam comportamentos físicos e ações das 
personagens do que propriamente estados subjetivos.

Palavras-chave: Filosofia da mente, educação infantil, literatura infantil.

Story reading and evocation of mental terms by pre-school children

Abstract

This work is an investigation of the mental terms evoked by preschool children from 5 and 6 years old during the reading of an illustrated children 
book. (Truks - Publisher Ática). The individual stories of the children, selected according to their age, had been recorded, transcribed and analyzed. 
It was possible to identify words and expressions related to mental states through four categories: cognitive and emotional terms, wishes/intention 
and perceptions. The results indicated that the children of both ages used terms concerning to mental states in the reading of narrative with image. 
The most evoked terms were the wishes/intention and perceptions, followed emotional, cognitive. There were significant difference between the 
total numbers of terms evoked by those of 6 years (264) and those of 5 years old (183). The predominance of perceptive terms indicates that the 
children focused on their narratives terms that denote more physical behaviours and actions of the characters than subjective states.

Words key: Philosophy of mind, early chilhood education, infantile literature.

Lectura de cuentos y evocación de estados mentales por pre-escolares

Resumen

Esta investigación buscó averiguar la evocación de términos mentales por pre-escolares de 5 y 6 años en la lectura de un libro infantil nacional 
que contiene narrativa por imagen (Trucks – Editora Ática). Los relatos individuales de los niños, seleccionados por edad, fueron gravados, 
transcritos y analizados identificándose palabras y expresiones dirigidas a los estados mentales mediante 4 categorías: términos cognitivos, 
emocionales, de deseo/intención y perceptivos. Los resultados indicaron que los niños de ambas edades utilizaron términos referentes a estados 
mentales en la lectura de narrativa por imagen. Los términos más evocados fueron los perceptivos, seguidos de los emocionales, cognitivos y de 
deseo/intención. Hubo una diferencia significativa entre el número total de términos evocados por los niños de 6 años (264) y los de 5 años (183). 
La predominancia de términos perceptivos indica que los niños concentraron en sus narrativas más términos que denotan comportamientos 
físicos y acciones de los personajes que propiamente estados subjetivos. 

Palabras-clave: Filosofia de la mente, educación infantil, literatura infantil.
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Introdução
Um dos fatores fundamentais para a integração e o 

convívio social dos indivíduos é a habilidade de compreender 
estados mentais, ou seja, a capacidade de compreender 
pensamentos, sentimentos, desejos, crenças e intenções. De 
Jou e Sperb (1999) salientam que o conhecimento da mente 
por ser subjetivo e privativo é algo intrínseco à natureza da 
existência humana. De acordo com Flavell, Miller e Miller 
(1993/1999), quando a criança entende o funcionamento 
de sua mente torna-se capaz de compreender eventos 
cotidianos que envolvem outras pessoas. Este entendimento 
oferece às crianças explicações do comportamento do outro 
permitindo prever suas ações no cotidiano da vida diária. 
Nesta tentativa de compreensão, as crianças elaboram uma 
teoria sobre os próprios estados mentais e o dos outros 
“expressando um conjunto de hipóteses que a literatura vem 
designando como teoria da mente” (Domingues & Maluf, 
2008, p. 12). Astington e Pelletier (2000) salientam que “uma 
teoria da mente prediz e explica a ação humana, apelando 
para os estados mentais” (p. 494). 

Há uma crescente evidência de que a habilidade 
para utilizar uma teoria de senso comum da mente emerge 
nos anos pré-escolares. Por volta de mais ou menos 4 anos 
de idade a criança apresentaria uma teoria da mente que a 
capacitaria a prever ações e emoções a partir da percepção 
e entendimento das crenças e desejos de outras pessoas 
(Rodrigues, 2004).

Delimitar a idade em que emerge a teoria da mente 
é um dos problemas que tem ocupado atualmente os 
pesquisadores. De acordo com Lourenço (1992) a definição 
sobre quando a criança possui uma teoria da mente está 
associada ao que os teóricos entendem por teoria da mente. 
Há teóricos que consideram que a criança possui uma teoria 
da mente quando consegue atribuir estados mentais a si 
própria e aos outros, neste caso há estudos demonstrando 
que essa capacidade já aparece em crianças a partir dos 
dois ou três anos de idade (Bretherton & Beeghly, 1982; 
Brown & Dunn, 1991; Dunn, Bretherton, & Munn, 1987; 
Shatz, Wellman, & Silber, 1983; Tager-Flusberg, 1992).

 Segundo Astington e Pelletier (2000), toda linguagem 
constitui uma linguagem da mente, visto que o estado 
mental está presente no ato da fala e, portanto, em toda 
comunicação verbal. Nesse sentido, “linguagem da mente” 
refere-se ao uso explícito de termos semânticos que a criança 
utiliza para se referir aos estados mentais das pessoas – 
crenças, desejos, intenções e emoções. Para Astington e 
Baird (2005), o estudo da relação entre linguagem e teoria 
da mente é fundamental para se compreender como as 
crianças adquirem uma teoria da mente.

Bretherton e Beeghly (1982) foram os pioneiros 
nos estudos da aquisição da habilidade de falar sobre 
estados internos em crianças. No estudo dos autores, foram 
analisadas falas de 30 crianças com idade entre 28 e 30 
meses, por meio de relatos obtidos tanto pelas mães quanto 
por observações diretas. As palavras referentes a estados 
internos foram divididas em 6 categorias: percepção, 

fisiologia, afeto, vontade e habilidade, cognição, julgamento 
moral e obrigação. Os resultados obtidos indicaram que a 
habilidade da criança para analisar os objetivos e motivos de 
outros já está razoavelmente bem desenvolvida no terceiro 
ano de vida; os termos referindo-se à vontade, percepção 
e estados fisiológicos foram mais presentes no vocabulário 
destas crianças do que os termos sobre afeto e obrigação 
moral.

Entretanto, pesquisas longitudinais indicam que por 
volta dos 2 anos de idade, as crianças adquirem a habilidade 
de falar sobre verbos mentais, mas não adquirem uma 
compreensão desses verbos. Shatz et al. (1983) realizaram 
dois estudos para avaliar a habilidade da criança pequena 
de comunicar sobre estado mental. O primeiro estudo 
descreveu a frequência de verbos da referência mental 
como pensar e saber no discurso de uma criança de 2 anos 
e 4 meses até os 4 anos. O segundo examinou amostras 
mais curtas do discurso coletado de 30 crianças de 2 anos 
de idade sobre um período de 6 meses. Os dados indicaram 
que as primeiras tentativas na referência a estados mentais 
começam a aparecer em algumas crianças por volta da 
segunda metade do terceiro ano e que a ausência de 
referências mentais nas falas das crianças mais novas 
sugere a falta da consciência do uso de termos mentais para 
se referir a estados internos.

Pesquisas posteriores, ainda interessadas na idade 
de aquisição da habilidade de falar sobre estados mentais, 
demonstram que os verbos mentais já estão presentes 
nas conversações de crianças a partir dos 24 meses, 
corroborando o estudo realizado por Bretherton e Beeghly 
(1982). Dunn et al. (1987) analisando conversações entre 
mães e filhos pequenos, realizaram dois estudos longitudinais 
sobre o desenvolvimento da comunicação verbal de estados 
de sentimentos. Os estudos apontaram que aos 2 anos 
de idade, a maioria das crianças faz referência a  estados 
de sentimento numa variedade de contextos, incluindo 
brincadeiras de faz-de-conta. As crianças mais velhas (25 
e 32 meses) apresentaram uma compreensão dos estados 
mentais próprios e dos outros e entenderam como usar os 
estados mentais em seus relacionamentos interpessoais. 
Constatou-se que tanto mães como irmãos mais velhos 
mencionavam estados de sentimento mais frequentemente 
com meninas que com meninos; aos 24 meses, as meninas 
se referiam a estados de sentimento com frequência 
significativamente maior que os meninos.  Os autores 
salientam que as crianças deram um passo importante na 
compreensão de que os outros podem ter experiências 
conscientes semelhantes as suas e reconheceram que esta 
compreensão pode ser compartilhada com os outros pela 
linguagem. 

Brown e Dunn (1991), tendo como foco a influência 
do processo de socialização  no desenvolvimento precoce 
das falas sobre desejos, percepções e estados mentais, 
realizaram uma análise contextual de termos mentais em 
conversações domésticas. O estudo foi realizado com seis 
crianças (que eram o segundo filho) observadas durante um 
período de dois meses - aos 24 e 36 meses - com suas 
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Compreensão dos estados mentais e histórias 
infantis

Alguns pesquisadores americanos desenvolveram 
estudos para investigar o potencial dos livros de histórias 
infantis como fonte de compreensão e conhecimento 
dos estados mentais (Cassidy e cols., 1998; Dyer, Shatz, 
& Wellman, 2000). Cassidy e cols. (1998) encontraram, 
em 78% da amostra de 317 livros lidos por 47 crianças 
pré-escolares, referência à linguagem de estado interno, 
indicando que termos voltados para os estados mentais 
integram a literatura dirigida a esse público infantil. Resultado 
semelhante foi obtido por Dyer e cols. (2000) que verificaram 
a ocorrência de palavras e expressões no texto indicando 
estados mentais, a convergência entre figura e estado 
mental, as situações de ironia e as de crença falsa. Foram 
consideradas quatro categorias de estados mentais: termos 
cognitivos, emocionais, de desejo/intenção e avaliação 
moral/obrigação. Os resultados também evidenciaram que 
os livros infantis estão repletos de termos e expressões 
voltados para os estados mentais, fazendo referência 
explícita aos pensamentos, sentimentos e intenções dos 
personagens, contribuindo assim para o desenvolvimento 
de uma teoria da mente nas crianças. 

De acordo com Rodrigues (2004), os livros de histórias 
infantis ao focalizarem suas ações e interações em pessoas 
ou animais personificados podem contribuir à compreensão 
infantil de conteúdos relacionados à mente. A leitura dos 
livros de histórias para as crianças apresenta oportunidades 
particularmente úteis para o desenvolvimento da teoria da 
mente, na medida em que podem promover conversações 
reflexivas sobre os estados mentais por meio da história. 
Nesta perspectiva de investigação, estudo realizado pela 
autora e outros colaboradores (Rodrigues, Oliveira, Rubac, 
& Tavares, 2007) baseado nas pesquisas de Cassidy e cols. 
(1998) e Dyer e cols. (2000), investigou a ocorrência de 
termos mentais em uma amostra de 100 livros nacionais de 
histórias infantis. Os resultados convergem com os estudos 
internacionais apontando que livros infantis nacionais 
apresentam também um alto índice de referência aos estados 
mentais (92%), com predominância de termos emocionais 
(41%), seguido de termos cognitivos (39%), indicando que 
termos voltados para estados mentais também integram as 
narrativas dos livros nacionais com significativa frequência. 
O estudo evidenciou ainda a qualidade das ilustrações como 
recurso adicional para a compreensão dos estados mentais 
na medida em que 76% das figuras analisadas apresentaram 
convergência com os estados mentais focalizados.

O presente estudo constitui uma proposta de 
aprofundamento e diversificação desta  temática propondo-
se a pesquisar não os livros em si, mas a leitura de crianças 
pré-escolares considerando, para isso, livros infantis que 
trazem somente imagens, definidos como narrativas por 
imagens. De acordo com Valle (2001) e Villardi (1999), essas 
obras surgidas a partir da década de 70 do século passado, 
apresentam somente imagens visuais, estabelecendo uma 
estreita relação com o cotidiano infantil e oferecendo à 

mães e irmãos mais velhos. Foram observadas mudanças 
evolutivas nas falas das crianças que passaram a utilizar 
mais termos em suas discussões reflexivas, referindo-
se mais aos estados internos dos outros e se esforçando 
para manipular a percepção e o comportamento dos outros 
por meio de referências a causas e consequências. Os 
resultados reforçaram a premissa de que a interação social 
possui papel fundamental no desenvolvimento infantil relativo 
ao conhecimento e à compreensão dos estados internos. 

Outra abordagem envolvendo o estudo da aquisição 
de uma teoria da mente e a linguagem foi desenvolvida por 
Tager-Flusberg (1992), partindo da hipótese central de que a 
criança autista apresenta déficits na aquisição de uma teoria 
da mente. A autora comparou os relatos de seis crianças 
autistas e de seis crianças com síndrome de Down. Conversas 
espontâneas das crianças com suas mães foram analisadas 
a partir de quatro categorias de estados psicológicos: 
desejo, percepção, emoção e cognição.  Os resultados 
obtidos indicaram que o autismo não está relacionado a 
um déficit primário na área das emoções, como proposto 
por pesquisas anteriores, pois as crianças autistas podem 
conversar sobre emoções, usando vários termos lexicais 
ou discutindo os precedentes ou as consequências das 
emoções, e que elas são capazes de utilizar termos mentais. 
Devido às deficiências na habilidade de comunicação e 
atenção, possuem, no entanto, dificuldades na compreensão 
dos estados mentais. 

Por outro lado, como salientam De Jou e Sperb 
(1999), há autores que consideram que a criança apresenta 
uma teoria da mente quando compreende que a tarefa de 
falsa crença se trata de uma crença diferente da realidade 
e, portanto, da crença dos outros. É, nesse momento, que 
esses autores reconhecem a existência de uma teoria da 
mente que permite à criança colocar-se no lugar do outro. 
As autoras, como também Domingues e Maluf (2008), Maluf, 
Deleau, Panciera, Valério e Dominguez (2004), destacam 
que as primeiras pesquisas nacionais sobre teoria da mente, 
desenvolvidas na década de 90, inserem-se nessa linha de 
investigação, pois focalizam o paradigma da falsa crença. 

De um modo geral, estes estudos, corroborando 
pesquisas internacionais, apresentam resultados 
evidenciando que as crianças mais velhas (a partir 
dos 4 anos) obtêm melhor desempenho. Porém, os 
resultados também indicaram que existe uma diferença 
na comparação entre crianças de diferentes meios 
socioculturais, com desvantagem para as crianças de meios 
sociais desprivilegiados (Dias, 1993; Dias, Soares, & Sá, 
1994; Roazzi & Santana, 1999).  O estudo de Roazzi e 
Santana (2005) demonstra que fatores como idade e nível 
socioeconômico são aspectos importantes no desempenho 
das tarefas de falsa crença. Como ressaltam Maluf e cols. 
(2004), as pesquisas brasileiras têm focalizado aplicações 
de tarefas envolvendo a elaboração de crença falsa e a 
compreensão dos atos de comunicação intencional, mas 
há carência de estudos na literatura nacional com enfoque 
longitudinal ou de intervenção.
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criança oportunidade de imaginar acontecimentos e produzir 
relatos a partir das ilustrações, utilizando-se a fantasia, a 
experiência e a vivência da criança. A leitura desse tipo de 
texto estimula o imaginário infantil, desenvolve a percepção 
visual e contribui para o desenvolvimento cognitivo e 
linguístico na medida em que convida a criança a criar a 
história a partir das ilustrações (Rodrigues, 2004). Na linha 
de pesquisa que articula o desenvolvimento da linguagem da 
mente em crianças pré-escolares e a literatura infantil, este 
estudo teve por objetivo investigar a ocorrência de termos 
mentais na leitura de um livro de história infantil contendo 
narrativa por imagem em crianças de 5 e 6 anos de idade. 

Método

Participantes
Foram selecionados 20 crianças, 10 meninas e 10 

meninos, com 6 anos de idade (média de 6 anos e 2 meses) 
e  20 crianças com 5 anos (média de 5 anos e 2 meses), 
sendo 11 meninas e 9 meninos de uma escola municipal de 
educação infantil de uma cidade da zona da mata mineira.

Instrumento
A seleção do livro envolvendo narrativa por imagem foi 

feita mediante levantamento junto a instâncias educacionais 
e catálogos de editoras, considerando critérios de qualidade, 
livros premiados e adequação à faixa etária das crianças. 
Como resultado deste levantamento foi selecionado o livro 
Truks (Furnari, 1998), publicado pela Editora Ática, ganhador 
no ano de 1998 do prêmio Jabuti (melhor ilustração de livro 
infantil), e de prêmios hors-concours, nas categorias imagem 
e livro infantil. O livro conta a história de uma bruxinha sapeca 
que quis brincar com um leão transformando-o em dragão. 
Mas, em seguida, ela não consegue reverter o feitiço.

Procedimentos
Em função da faixa etária delimitada e do número 

reduzido de crianças da escola, a seleção foi feita segundo 
critério de conveniência. Obteve-se, na própria escola de 
educação infantil uma listagem das crianças, considerando 
nível de escolaridade e faixa etária do 2º e 3º período pré-escolar 
(turno da manhã e tarde). As crianças foram selecionadas 
mediante adequação à faixa etária pretendida. Houve uma 
reunião com a diretora da escola para esclarecimento dos 
objetivos da pesquisa e obediência aos procedimentos 
estabelecidos pelo comitê de ética em pesquisa com seres 
humanos. Posteriormente, as professoras também foram 
informadas quanto à pesquisa. O primeiro contato com as 
crianças foi feito em sala de aula, esclarecendo-se, de forma 
lúdica, que algumas seriam sorteadas para participar de um 
trabalho para a Universidade sobre livros de histórias e que 
iriam ser chamadas individualmente.  Após serem chamadas, 
procurou-se estabelecer, inicialmente, um bom rapport com 
as crianças estimulando seu interesse em contar histórias 
(por meio de gravuras). Após este rapport inicial o livro Truks 

foi apresentado, sendo solicitado à criança que contasse a 
história por meio das imagens contidas no livro. As narrativas 
das crianças foram gravadas para posterior transcrição. Cada 
pesquisadora ficou responsável por um grupo de 20 crianças.

Após as transcrições, foram analisados separadamente 
os relatos da história a partir de uma codificação que visou 
à identificação de palavras e expressões voltadas para os 
estados mentais mediante a seguinte taxionomia: termos 
cognitivos, termos emocionais, termos de desejo/intenção 
e termos perceptivos. A delimitação destas categorias 
foi feita a partir de uma conjunção de estudos anteriores 
(Bretherton & Beeghly, 1982;  Brown & Dunn, 1991; Tager-
Flusberg, 1992). Gerou-se um instrumento para facilitar a 
identificação/ocorrência dos termos mentais presentes nos 
relatos infantis. Termos cognitivos foram definidos como 
aqueles que remetem a conhecimento, memória, incerteza, 
sonho, realidade versus pretensão, utilizados para se referir 
a seus próprios estados mentais e aos dos outros (Bretherton 
& Beeghly, 1982). Termos emocionais, de acordo com Tager-
Flusberg (1992), referem-se a comportamentos emocionais 
(por exemplo: abraço, beijo, sorriso, choro etc) e são aqueles 
referentes a emoções ou sentimentos atuais (por exemplo: 
amar, gostar, estar feliz, assustar etc). Termos de desejo/
intenção foram identificados pelo uso das palavras desejar, 
precisar, gostaria, indicando volição, motivação ou pedido de 
um objeto ou uma ação da parte de outra pessoa (Bretherton 
& Beeghly, 1982; Brown & Dunn, 1991). Termos perceptivos 
foram definidos como aqueles que fazem referência a 
percepções atuais e são classificados de acordo com os 
sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato (Bretherton 
& Beeghly, 1982; Tager-Flusberg, 1992). Com base nessas 
definições, a análise das narrativas infantis foi realizada 
por um grupo de 3 pessoas (pesquisador e 2 bolsistas) que 
concordaram entre si quanto à ocorrência e categorização 
dos termos mentais identificados. 

Resultados e Discussão
Como evidencia a Tabela 1, nas narrativas do grupo de 

crianças de 5 anos de idade foram encontrados 183 termos 
denotando estados mentais. Os termos mais empregados 
foram os de percepção com 96 ocorrências (52,5%), 
seguidos dos termos emocionais, com 61 ocorrências 
(33,5%), cognitivos com 13 (7%) e os de desejo/intenção 
também com 13 ocorrências (7%). O qui-quadrado obtido 
entre as duas categorias de termos mentais mais evocadas 
por este grupo de crianças - perceptivos e emocionais - (X²o 
= 7,8; X²c = 3,84; g.l. = 1; p= 0,05) indica que houve diferença 
estatística entre essas duas categorias de termos. Ou seja, 
nas narrativas das crianças de 5 anos houve predomínio dos 
termos perceptivos. Nas narrativas produzidas pelo grupo de 
crianças de 6 anos, foi encontrado um total de  264 termos. 
Os termos mais evocados também foram os perceptivos 
com 157 ocorrências (60%), seguidos dos emocionais com 
81 ocorrências (30%), cognitivos 14 (5,5%) e de desejo/
intenção com apenas 12 ocorrências (4,5%). 
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Considerando o total de termos perceptivos (157) em 
relação à soma dos totais dos demais termos (107),  o qui-
quadrado obtido (X²o = 9,4 e X²c = 3,84; g.l. = 1; p=0,05) 
indica que o grupo de 6 anos evocou com mais frequência 
termos perceptivos. Semelhante ao grupo de crianças de 
5 anos de idade, houve diferença estatística entre as duas 
categorias mais evocadas de termos mentais (X²o = 24,2; X²c 
= 3,84; g.l. = 1; p = 0,05). A frequência de termos perceptivos 
foi significativamente maior que a de termos emocionais. No 
grupo de crianças mais velhas a diferença entre o total de 
termos perceptivos e emocionais evocados foi superior à 
diferença entre o total de termos perceptivos e emocionais 
evocados pelas crianças mais novas.

De acordo com Bretherton e Beeghly (1982), a 
aquisição dos termos pelas crianças segue uma sequência 
evolutiva que se inicia com os termos perceptivos, uma vez 
que os primeiros comportamentos das crianças se baseiam 
na imitação, seguidos por termos emocionais, cognitivos e 
por fim termos de desejo e intenção. As crianças dos dois 
grupos refletem uma ordem de evocação de termos mentais 
semelhante às crianças americanas pesquisadas pelos 
autores acima referidos. Deve-se atentar, no entanto, para 
os diferentes contextos culturais onde as pesquisas foram 
realizadas, pois como ressalta Dias (1993), o uso de termos 
mentais sofre influência das experiências e interações 
sociais presentes em cada cultura. 

Comparativamente houve diferença estatística entre 
o total de termos mentais evocados pelas crianças de 5 anos 
(183 termos) e as de 6 anos (264 termos), (X²o = 14,6; X²c 
= 3,84; g.l.=1; p = 0,05). Ou seja, as crianças de 6 anos 
evocaram mais termos mentais que as de 5 anos. O cálculo 
do qui-quadrado em cada categoria, comparando-se os 
dois grupos, indica diferença estatística no que se refere 
à utilização dos termos perceptivos (X²o=14,7, X²c = 3,84; 
g.l.=1; p = 0,05). Ainda que o número de termos evocados 
pelas crianças de 6 anos tenha sido mais expressivo em 
todas as categorias em relação ao grupo de crianças de 5 
anos,  houve predominância dos termos perceptivos.

Dos termos perceptivos evocados pelas crianças de 
5 anos (96 termos), o mais frequente nas narrativas foi Ver 
e seus cognatos (p. ex.: vendo, vê, viu) com 51 referências 

(53%), seguido de Olhar e seus cognatos (p.ex.: olha, olhou, 
olhando) com 44 referências (46%). 55% das crianças com 5 
anos usaram de 0 a 4 termos perceptivos, 35% usaram de 5 
a 11 termos e 10% usaram acima de 14 termos perceptivos. 
Observa-se que essa categoria engloba termos perceptivos 
os quais envolvem ações observáveis, comuns e mais fáceis 
de serem identificadas pelas  crianças pequenas (Bretherton 
& Beeghly, 1982; Tager-Flusberg, 1992). A ocorrência 
de termos perceptivos nas crianças de 6 anos foi de 157 
termos (60%). Foram registrados 3 tipos diferentes de 
palavras (cheirar, olhar e ver). O termo mais frequentemente 
expresso por este grupo foi Olhar e seus cognatos (p. ex.: 
olhou, olhando, olha), com 91 referências (57%), seguido 
de Ver, com 65 referências (41%). 25% das crianças com 6 
anos utilizaram 1 a 4 termos perceptivos, 55% 5 a 11 termos 
e 15% evocaram mais de 12 termos perceptivos.

A categoria de termos perceptivos foi, portanto, a 
mais evocada pelas crianças das duas idades. A ocorrência 
expressiva de termos perceptivos nos dois grupos de 
crianças sugere que a leitura das imagens pelas crianças 
focalizou, preponderantemente, as ações e atos físicos 
dos personagens em detrimento dos estados subjetivos 
propriamente (tais como pensamentos, emoções, desejos e 
intenções). Constatou-se, portanto, uma maior facilidade das 
crianças em descrever comportamentos observáveis, como 
as ações dos personagens, do que atitudes envolvendo 
ações implícitas, não observáveis. Outro aspecto que 
merece destaque refere-se à quantidade de termos 
evocados por cada criança nos dois grupos. Na comparação 
evidencia-se que 55% das crianças de 5 anos evocou 0 
a 4 termos perceptivos e que o mesmo percentual (55%) 
de crianças de 6 anos evocou 5 a 11 termos. Esse dado 
pode evidenciar que o grupo de crianças mais velhas está 
mais familiarizado e diversifica mais a utilização dos termos 
perceptivos. Pode-se considerar que as crianças de 6 anos, 
por serem mais velhas, foram mais expostas a estes termos, 
incorporando-os ao seu vocabulário cotidiano. É relevante 
salientar que a estrutura da história do livro Truks apresenta 
muitas ações executadas pelas personagens expressas nas 
ilustrações, fato que pode ter contribuído para a evocação 
predominante de termos perceptivos nos dois grupos de 

Tabela 1. Frequência de termos denotando estados mentais evocados pelas 
crianças de 5 e 6 anos

Categorias de 
termos

5 anos (n= 20) 6 anos (n= 20)

F % F %

Perceptivos 96 52,5 157 60

Emocionais 61 33,5 81 30

Cognitivos 13 7 14 5,5

Desejo/intenção 13 7 12 4,5

Total 1. 183 100 264 100
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crianças. Segundo Dyer e cols.  (2000), a grande ocorrência 
de termos perceptivos nas falas das crianças tem explicação 
nos primeiros comportamentos de observação, nos quais a 
criança se fixa nos movimentos físicos e atitudes do outro. 

Com relação aos termos emocionais, o grupo de 
crianças de 5 anos evocou um total de 61 termos (33,5%), 
envolvendo 11 palavras diferentes, sendo 5 positivas (33%), 
(p.ex.: abraçar, apaixonada, feliz) e 6 negativas (67%)  
(p.ex.: chorar, deprimido, triste). O termo emocional mais 
evocado por este grupo foi Chorar e seus cognatos com 22 
ocorrências (37%). A quase totalidade das crianças com 5 
anos (95%) usaram de 1 a 4 termos emocionais. O grupo de 
crianças com 6 anos de idade evocou  81 termos emocionais 
(30%), utilizando 12 tipos de  palavras diferentes divididas em 
6 positivas (43%) (p.ex.: carinho, rir, abraçar) e 5 negativas 
(57%) (p.ex.:medo, assustar, bravo). Chorar e seus cognatos 
(chorando, chorou) foi o termo mais frequente, com 28 
ocorrências (34%). Nesta categoria, 65% das crianças com 
6 anos evocaram 4 a 7 termos emocionais e o restante 1 ou 
2 termos. Todas as crianças mais velhas utilizaram termos 
emocionais em suas narrativas. É importante salientar que 
as crianças de 5 e 6 anos já adquiriram uma compreensão 
das suas emoções e das emoções que lhes são externas, 
visto que já conseguem informar e entender que tipo de 
emoção o outro pode estar sentindo e que esta pode ser 
diferente da sua emoção (Rodrigues, 2004). Mas, do ponto 
de vista evolutivo e do desenvolvimento da teoria da mente, 
era esperado que houvesse uma diferença mais expressiva 
na evocação dos termos emocionais entre as crianças dos 
dois grupos, na medida em que as crianças de 6 anos, 
presumidamente, já podem ter vivenciado experiências 
familiares e educacionais mais diversificadas. A ilustração 
do livro utilizado não apresenta, a princípio, emoções 
contraditórias, e os estados emocionais das personagens são 
bem expressados, permitindo uma grande variabilidade de 
termos emocionais, aspecto que foi realçado nas narrativas 
de ambas as idades. 

Quanto aos termos cognitivos, as crianças com 5 anos 
evocaram um total de 13 termos (7%), apresentando 7 tipos 
diferentes de palavras (descobrir, enfeitiçar, imitar, pensar, 
perguntar, procurar, tentar). Os dois termos cognitivos mais 
utilizados por elas foram Pensar e seus cognatos (p.ex.: 
pensa, pensando, pensou) e Procurar e seus cognatos 
(p.ex.: procura, procurando) com 3 ocorrências (23%) cada 
um. Somente 40 % desse grupo (8 crianças) utilizaram de 1 
a 3 termos cognitivos, ou seja a maioria (60%) não utilizou 
nenhum termo cognitivo em sua narrativa. Agrupando-se 
os termos semelhantes foram encontrados, nas narrativas 
das crianças com 6 anos 14 termos cognitivos (5,5%) e 9 
tipos diferentes de termos (saber, achar, acreditar, contar, 
descobrir, imitar, pensar, procurar, tentar). O termo cognitivo 
mais evocado por esse grupo foi Tentar e seus cognatos 
(28,5%), seguido por Imitar e Procurar (14,3%). Semelhante 
ao grupo de 5 anos, 50% das crianças de 6 anos não evocou 
termos cognitivos. Segundo Shatz e cols., (1983), os verbos 
mentais começam a aparecer na fala das crianças a partir 
do terceiro ano de vida, mas o uso desses termos não se 

refere necessariamente aos estados e processos internos 
da criança, ou seja, a criança pode evocar os termos, mas 
não compreendê-los. Considerando as crianças de 5 anos, 
esta baixa frequência pode estar relacionada ao nível de 
desenvolvimento da aquisição de termos cognitivos, visto 
que estes termos, de acordo com Bretherton e Beeghly 
(1982) são um dos últimos a serem adquiridos e utilizados 
na fala cotidiana das crianças. Entretanto, é interessante 
destacar que não houve diferença na ocorrência de termos 
cognitivos nos dois grupos. Esperava-se que as narrativas 
das crianças de 6 anos apresentassem um número mais 
expressivo de termos cognitivos considerando-se aspectos 
evolutivos relacionados ao desenvolvimento da teoria da 
mente, da linguagem e de aspectos contextuais, como a 
família e,  por possuírem um ano a mais de escolaridade. 
Os resultados, no entanto, foram equivalentes nos dois 
grupos de crianças. Este resultado pode estar relacionado à 
estrutura da narrativa do livro utilizado.

Na codificação dos termos denotando desejo/
intenção nas narrativas das crianças de 5 anos, somente 
um termo foi encontrado, Querer e seus cognatos, num total 
de 13 ocorrências. 35% das crianças com 5 anos evocaram 
este termo 1 a 4 vezes em suas narrativas; 65% das crianças 
não utilizaram nenhum termo denotando desejo/intenção. 
Resultado semelhante foi obtido com as crianças de 6 anos; 
foram encontrados 12 termos de desejo/intenção. A palavra 
Querer e seus cognatos (p.ex.: quer, querendo, quis) foi 
o termo predominante empregado pelas crianças, com 11 
ocorrências (91,6%). Embora com frequência restrita, 40% 
das crianças com 6 anos evocaram termos relacionados 
a desejo/intenção (30% evocaram um termo e 10% três 
termos). A categoria de termos denotando desejo/intenção foi 
a menos evocada nos dois grupos. De acordo com Wimmer 
e Perner (1983), as crianças pré-escolares apresentam uma 
maior dificuldade para expressar e antecipar intenções e 
desejos dos outros. Segundo Ottoni, Rodriguez e Barreto 
(2006), a compreensão de crenças de 2ª e 3ª ordem tendem 
a se consolidar aos 9 anos de idade o que realça, portanto 
a dificuldade que estas crianças apresentam ao expressar 
desejos e intenções.

Considerações Finais
Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam 

que as crianças de 5 e 6 anos já apresentam em sua fala 
cotidiana termos referentes a estados mentais. A evocação 
destes termos informa sobre a linguagem da mente das 
crianças pré-escolares que, de acordo com Astington 
e Pelletier (2000) e Souza (2006, 2008) quando bem 
desenvolvida, facilita o processo de aprendizagem e a 
socialização da criança, ou seja, a compreensão do mundo.

Os resultados indicam que as crianças da presente 
pesquisa focalizaram mais em suas narrativas termos 
perceptivos, no entanto é preciso destacar que esta 
evocação pode estar vinculada à estrutura da narrativa 
por imagens oferecida pelo livro infantil utilizado. Mais 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 37-44.



43

pesquisas são necessárias com a utilização de outros livros 
com ênfases diferenciadas e com pré-escolares de escolas 
da rede privada.

É importante destacar também a necessidade de 
uma maior estimulação dos termos cognitivos, emocionais 
e voltados para desejo e intenção no cotidiano da vida das 
crianças, pois a relação social é importante na estimulação 
da linguagem. É por meio da linguagem que a criança 
aprende a expressar seus sentimentos, explicar suas 
reações e compreender as dos outros, conhecer diferentes 
pontos de vista sobre um mesmo fato e incorporar valores 
e normas sociais. Astington e Pelletier (2000) argumentam 
que a linguagem da mente é necessária à maturidade social, 
à aprendizagem cooperativa, à monitoração da própria 
atividade cognitiva, para a geração e teste de hipóteses 
científicas, para falar sobre o que os personagens de 
histórias estão fazendo e para a discussão das motivações 
de personagens literários e históricos. 

Para todos esses fins, é necessário que a teoria da 
mente das crianças seja expressa por meio da linguagem e 
que esta seja estimulada na família e na escola. De acordo 
com as autoras citadas, a família e a escola possuem papel 
relevante na aquisição de uma linguagem da mente. Crianças 
que possuem uma teoria da mente bem desenvolvida podem 
ter maior facilidade nas atividades escolares. Conversas em 
casa sobre diferentes perspectivas auxiliam as crianças 
na compreensão de que as pessoas podem ter crenças 
diferentes sobre o mundo e que essas crenças podem mudar, 
favorecendo a apreensão do conhecimento transmitido pelo 
professor na medida em que a criança é capaz de formar 
e revisar este conhecimento sobre o mundo, tornando esta 
atividade mais fácil para a criança. 

Concorda-se com Lyra, Roazzi e Garvey (2008), 
quanto à importância da dimensão social como “aspecto 
vital e intrinsecamente relacionado ao processo de 
desenvolvimento cognitivo mais geral, e da aquisição 
da teoria da mente, em particular” (p. 85). Conclui-se 
que é fundamental que a linguagem da mente, ou seja, a 
linguagem voltada para o conhecimento e compreensão dos 
estados mentais, seja estimulada e promovida no âmbito da 
educação infantil.
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Investigando a criatividade junto a professores: 
pesquisas brasileiras

Tatiana de Cássia Nakano

Resumo
Considerando-se a criatividade como uma característica capaz de desenvolver o potencial do indivíduo e partindo-se da percepção da importância 
do estímulo à criatividade no ambiente escolar e do reconhecimento do papel do professor neste processo, este trabalho teve como objetivo 
identificar pesquisas brasileiras sobre criatividade realizadas com amostra de professores a fim de verificar o que tem sido estudado e os resultados 
que vêm sendo obtidos, visando traçar um quadro do que já se conhece acerca do fenômeno da criatividade junto a estes profissionais. Uma busca 
na base de dados Scielo foi realizada a partir da palavra chave criatividade, sendo que os 34 resultados foram considerados. Aqueles que apontaram 
ao longo do texto ou tendo como amostra a figura do professor foram analisados. Após seleção das pesquisas, as mesmas foram divididas de acordo 
com seu objetivo, de forma que foram agrupadas em relação à temática: influência da organização escolar sobre a criatividade, contribuição dos 
professores neste processo, concepção dos professores sobre a criatividade, capacidade dos mesmos identificarem a criatividade em seus alunos, 
dificuldades e limitações na criação de ambiente criativo, treinamento de modelos de atuação criativa. O que se verificou é que a influência exercida 
pelo professor no processo de desenvolvimento da criatividade na escola tem sido foco de atenção da maioria das pesquisas brasileiras. A análise 
das pesquisas aponta para um professor mal preparado, com grandes dificuldades para lidar com as diferenças individuais presentes nos alunos, 
desconhecedor de estratégias criativas e estimuladoras para ensinar e, ele próprio, desmotivado frente às condições institucionais que encontra em 
seu trabalho.
Palavras-chave: criatividade, professor, ambiente escolar.

Investigating teachers creativity: brazilian research projects
Abstract
Considering that  creativity is a  characteristic capable of developing the potential of the individual and  considering the importance of the stimulation 
to the creativity in the  school environment  and the role of the teacher in the process,, this research verifies what  has been studied in this field study 
in Brazil.. The study aimed at tracing a picture of what one already knows concerning  the phenomenon  creativity ..A Search in the database Scielo 
was carried using  the  word creativity. We considered 34 results got from our research , and we analyzed the terms related to the role of the teacher. 
After selecting the terms to be analyzed, we divided the definitions according to the theme and objectives:. the influence of the school organization on 
the creativity, contribution of the teachers in this process, conception of the teachers about creativity, teachers´ ability  to identify the creativity in their 
students, difficulties and limitations in the creative environment creation, training of models of creative performance. We verified that the influence of 
teacher on the process of  creativity development  in the school has been the focus of most of the Brazilian research. The analysis of the research 
points with respect to the figure of a teacher badly prepared, with great difficulties to deal with this issue. Individual differences students creativity and 
gifts do not receive attention from the teachers because they themselves do not feel motivated to tach due to the bad conditions of schools.
Key-words: creativity, teacher, school enviroment.

Investigando la creatividad con profesores: estudios brasileños
Resumen
Considerando la creatividad como una característica capaz de desarrollar el potencial del individuo y a partir de la percepción de la importancia del 
estímulo a la creatividad en el ambiente escolar y del reconocimiento del papel del profesor en este proceso, este trabajo tuvo el objetivo de identificar 
investigaciones brasileñas sobre creatividad realizadas con muestras de profesores, con el fin de verificar lo que se ha estudiado y los resultados que 
están siendo alcanzados, buscando trazar un panorama de lo que ya se conoce acerca del fenómeno de la creatividad junto a estos profesionales. 
Una búsqueda en la base de datos Scielo fue realizada a partir de la palabra clave creatividad, siendo que los 34 resultados fueron considerados. 
Aquellos que señalaron a lo largo del texto o usando como muestra a la figura del profesor fueron analizados. Después de la selección de las 
investigaciones, las mismas fueron divididas de acuerdo con sus objetivos, de manera que fueron agrupadas en relación a la temática: la influencia 
de la organización escolar sobre la creatividad, contribución de los profesores en este proceso, concepción de los profesores sobre la creatividad, 
capacidad de los mismos de identificar la creatividad en sus alumnos, dificultades y limitaciones para formar un ambiente creativo, capacitación 
de modelos de actuación creativa. Lo que se verificó es que la influencia ejercida por el profesor en el proceso de desarrollo de la creatividad en la 
escuela ha sido punto de atención de la mayoría de las investigaciones brasileñas. El análisis de las investigaciones llama la atención para profesores 
mal preparados, con grandes dificultades para tratar las diferencias individuales presentes en los alumnos, sin conocimiento de estrategias creativas 
y estimuladoras para enseñar y, él mismo, desmotivado delante de las condiciones institucionales que encuentra su trabajo. 
Palabras-clave: Creatividad, profesor, ambiente escolar.
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Introdução

A criatividade no contexto escolar
O estudo da criatividade tem despertado um interesse 

crescente por parte de psicólogos e educadores que vêm 
desenvolvendo pesquisas a respeito das diferentes facetas 
compreendidas neste construto, tais como o processo, 
o produto, as pessoas e as condições ambientais que 
favorecem a expressão e o favorecimento da criatividade 
no ambiente escolar. Apesar do reconhecimento de que 
o ambiente educacional tem um papel importante no 
desenvolvimento da expressão criativa dos alunos, de 
acordo com Fleith e Alencar (2005), poucas tentativas têm 
sido feitas para se avaliar a extensão em que a criatividade 
tem sido estimulada ou inibida neste contexto.

Na área do desenvolvimento da criatividade, o 
ponto em que mais se tem centrado a atenção e que tem 
gerado o maior número de trabalhos de pesquisa e práticas 
de intervenção é constituído, segundo Martinez (1997), 
pelo papel da escola e pela percepção que os professores 
possuem acerca desta característica. Tal dado foi confirmado 
por pesquisa sobre o estado da arte em criatividade realizada 
por Wechsler e Nakano (2002, 2003), que envolveu a análise 
de trabalhos de 1984 a 2002 e indicou que, neste período, 
as pesquisas com amostras compostas por professores 
eram de 40% nas publicações periódicas e de 33,3% nas 
teses e dissertações. 

Considerando a criatividade como um fenômeno 
multidimensional, que sofre influência de diversos aspectos, 
cognitivos, afetivos, ambientais e sociais (Wechsler, 
1998), o que se sabe hoje é que existe um consenso 
entre os pesquisadores de que a criatividade deveria 
ser estimulada e desenvolvida no processo educacional, 
sendo que, no entanto, o sistema de ensino atual não 
estimula nem valoriza a formação de pessoas criativas. 
O chamado ensino tradicional, em que o estudante tem 
um papel fundamentalmente passivo, acaba por impedir o 
desenvolvimento da criatividade nos alunos. Notada como 
um fenômeno internacional, a preocupação provinda desta 
percepção, segundo Fleith e Alencar (1992) tem mostrado 
que pesquisadores de diversos países vêm apontando 
para a necessidade de se promover condições favoráveis 
à expressão criadora a fim de que o potencial criativo, 
presente em cada indivíduo, possa se desenvolver de forma 
mais adequada. Por esta e outras razões torna-se cada 
vez mais importante o papel que os professores exercem 
nesse processo, atentando para a importância de que se 
familiarizem com as características do pensamento criativo, 
conhecendo a maneira pela qual as capacidades criativas 
se desenvolvem, de forma que possam identificar os 
comportamentos e estimular os alunos em direção às suas 
possibilidades máximas. 

Desta forma, reconhece-se a importância que o 
ambiente exerce sobre a criatividade, de forma que, segundo 
Amabile (1983), deve-se estudar esse construto sem perder 
de vista a sociedade na qual o indivíduo está inserido, uma 

vez que este ambiente pode influenciar de diversas maneiras, 
seja atuando como estimulador, recompensador, repressor ou 
punidor. A mesma opinião é compartilhada por Cropley (1999) 
ao afirmar que “ambientes cheios de normas e pressão ao 
conformismo atuam como inibitórios à criatividade na medida 
em que estimulam certos comportamentos e bloqueiam 
outros” (p.636). O autor complementa ainda que estudos 
apontaram que jovens criativos não estiveram sozinhos 
enquanto crianças. Eles tiveram contatos com pessoas mais 
experientes e receberam suporte destes, o que permitiu não 
somente um desenvolvimento mais flexível, mas também a 
eliminação dos bloqueios à sua criatividade.

Verifica-se internacionalmente que o avanço das 
pesquisas na área da criatividade faz com que o foco se altere 
a partir da década de 1970, com o surgimento da investigação 
do papel do contexto sociocultural no desenvolvimento da 
criatividade. O foco passou das habilidades cognitivas e 
traços de personalidade para a relação entre fatores sociais, 
culturais e históricos e o desenvolvimento da expressão 
criativa (Fleith & Alencar, 2006),  entretanto essa mudança 
de percepção demora a ser difundida no Brasil, fazendo 
com que os primeiros estudos da criatividade no ambiente 
educacional comecem a surgir por volta da década de 90.

Neste sentido, a escola tem papel fundamental no 
desenvolvimento das crianças e jovens, uma vez que é 
neste meio que o aluno poderá explorar, elaborar e testar 
hipóteses e fazer uso de seu pensamento criativo. No entanto 
tais oportunidades serão possíveis se o professor estiver 
consciente de sua importância neste processo, de forma 
que esteja preparado para oferecer e permitir condições 
que possibilitem o desenvolvimento da criatividade na sala 
de aula, evitando o modelo perpetuado na maioria das 
escolas de ênfase à memorização, ao conformismo e à 
passividade.

Isto porque a educação formal apresenta como 
prioridade o desenvolvimento do pensamento lógico e a 
necessidade de se estar correto o tempo todo. Os alunos 
são sempre estimulados a buscarem a resposta “certa”, 
como se existisse somente uma que respondesse ao 
problema. Mesmo reconhecendo que o processo de ensino-
aprendizagem é bilateral (professor e estudante), o que 
acontece na prática é que tudo acaba ficando centralizado 
nas mãos do professor. É ele quem organiza o processo 
de ensino-aprendizagem, os objetivos que o aluno terá que 
alcançar e avalia os resultados obtidos. Nesta metodologia 
o estudante  torna-se passivo em todo o processo, o que 
tende a frear o desenvolvimento da sua criatividade. Esta 
percepção é exposta por Martinez (1994) ao afirmar que 
a verdadeira criatividade é favorecida na escola por um 
clima permanente de liberdade mental, uma atmosfera 
que estimula, promove e valoriza o pensamento divergente 
e autônomo, a discrepância, a oposição lógica, a crítica 
fundada. Entretanto, “como podemos constatar, tudo isso é 
algo muito alardeado da boca para fora, mas rigorosamente 
punido em todos os níveis de nossas estruturas educativas” 
(Martinez, 1994, p.73).
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Por esta razão, a escola estaria pouco preparada para 
desenvolver o pensamento criativo dos alunos, uma vez que 
esse tipo de habilidade envolve características indesejáveis, 
tais como divergir do que é comum e tradicional, arriscar, 
experimentar novas idéias e utilizar também a intuição. No 
entanto, sabemos que a responsabilidade por este quadro 
atual tem início no processo de formação dos professores, 
que tende a prepará-los para lidar com o “aluno padrão”, 
o “aluno obediente” e o “aluno passivo”. Dessa maneira 
podemos compreender as dificuldades do professor ao se 
deparar com alunos bastante criativos ou ao se conscientizar 
das próprias barreiras que impedem a expressão da 
criatividade em seu trabalho.

Atentos à importância da figura do professor muitos 
estudos têm sido conduzidos com o objetivo de desenvolver 
as habilidades criativas dos indivíduos e de instrumentar 
estes profissionais para que estes se tornem mais efetivos 
no estabelecimento de condições favoráveis à criatividade 
na sala de aula. Segundo o levantamento realizado por 
Fleith e Alencar (1992), a grande maioria destes estudos foi 
realizada nos Estados Unidos onde ocorreu uma verdadeira 
revolução nos objetivos e métodos da educação em direção 
a um espaço maior para o amplo desenvolvimento da 
criatividade do aluno. Por outro lado, ainda de acordo com 
as autoras, em alguns países como o Brasil, tal preocupação 
começou a surgir apenas há uma década, com poucos 
estudos realizados sobre esta questão. 

Ao se trabalhar com o tema da criatividade no ambiente 
escolar, não devemos nos esquecer que continuar insistindo 
no papel do professor como elemento único para estimular 
o crescimento, a expansão e a expressão das habilidades 
do aluno e para a construção de um auto-conceito positivo 
é insuficiente, de acordo com opinião de Joly (2001). Para a 
autora, além disso, são necessárias também mais pesquisas 
sobre criatividade e ambientes educacionais voltadas para 
a análise e a intervenção na rede de ensino brasileira, 
viabilizando as contribuições da ciência para a melhora das 
práticas educativas vigentes. De nada adianta “importar” 
práticas que obtiveram sucesso em outros países e que em 
nada correspondem à nossa realidade. Esta constatação 
reforça a importância de se avaliar o que tem sido pesquisado 
e trabalhado em nosso país em relação à criatividade no 
ambiente escolar, de forma que a análise destas pesquisas 
nacionais poderá nos fornecer importantes dados acerca do 
caminho que vem sendo traçado e dos esforços que ainda 
precisam ser feitos no sentido de melhorar o clima para o 
aprendizado, facilitando o trabalho do professor e tornando 
o aprendizado mais prazeroso para o aluno.

Assim, partindo da percepção da importância 
do estímulo à criatividade no ambiente escolar e do 
reconhecimento do papel do professor neste processo, 
este trabalho teve como objetivo verificar o que tem sido 
estudado no país e os resultados obtidos por pesquisas 
brasileiras realizadas com amostra de professores, visando 
traçar um quadro do que já se conhece acerca do fenômeno 
da criatividade junto a estes profissionais.

Neste sentido uma busca na base de dados Scielo 
(www.scielo.br) foi realizada a partir da palavra chave 
“criatividade”. Dos resultados que retornaram, 34 ao total, 
todos aqueles que faziam menção ao professor, como 
participante de pesquisa ou em alguma referência ao longo 
do texto, foram analisados. Visando a uma organização, 
as pesquisas puderam ser agrupadas de acordo com a 
similaridade de seus objetivos.

Pesquisas brasileiras sobre a criatividade no 
ambiente escolar

Pesquisas que buscaram investigar a escola de 
uma forma geral serão enfocadas em primeiro lugar. A 
primeira pesquisa a ser citada, de Matos e Fleith (2006) 
buscou estudar o efeito do tipo de escola na criatividade 
dos alunos e no clima criativo. Para isso investigaram três 
tipos de escola: aberta, intermediária ou tradicional, em um 
total de 174 alunos. Os resultados apontaram, em relação à 
criatividade, um desempenho significativamente superior da 
escola aberta em relação à intermediária em apenas uma 
medida de criatividade (fluência), não tendo sido notada 
diferença em mais nenhuma característica. Já em relação à 
percepção do clima de sala de aula, os resultados indiciaram 
não haver diferenças significativas entre alunos de escola 
aberta, intermediária e tradicional. Assim, as autoras 
concluíram que não podemos apontar o melhor modelo de 
escola para o desenvolvimento do potencial criativo dos 
alunos. O que deve ser considerado são as características e 
necessidades do aluno, bem como o perfil desejado em cada 
tipo de escola, sendo necessário haver uma sintonia entre o 
perfil do aluno e o tipo de escola em que ele estuda a fim de 
se obter o máximo de aproveitamento escolar, permitindo 
assim, o desenvolvimento de todas as suas habilidades.

Nakano e Wechsler (2006b) estudando a organização 
escolar em outro ângulo, não considerando o tipo de 
modelo seguido e sim a diferença entre escolas públicas 
e particulares, também verificaram que esta influencia 
diretamente na criatividade dos alunos. Em sua pesquisa, 
realizada com 1426 estudantes do Ensino Fundamental, 
a variável tipo de escola (pública ou particular) exerceu 
influência significativa no desempenho criativo dos alunos, 
mostrando que alunos de escola particular, de uma forma 
geral, expressam melhor a sua criatividade, o que pode ser 
explicado pelo maior acesso a recursos e materiais. 

Pesquisa de Fleith e Alencar (2008) que também 
avaliou esta variável junto a 239 alunos de 4ª série do 
ensino fundamental de quatro escolas do Distrito Federal, 
sendo duas públicas e duas particulares obteve resultados 
similares que sugeriram diferenças significativas entre alunos 
de escolas públicas e particulares em relação à criatividade 
(F[1,225]=59,08; p=0,0001; eta2=0,21). Os alunos de escolas 
particulares apresentaram escore superior na medida de 
criatividade quando comparados aos de escolas públicas. 
Outra pesquisa das autoras também destacou que alunos 
das escolas particulares apontaram uma percepção mais 
positiva sobre a presença de clima criativo na sala de aula 
que os de escolas públicas (Fleith & Alencar, 2006).
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 Saindo do foco da organização escolar e voltando 
a atenção para um dos agentes mais importantes no 
desenvolvimento da criatividade na escola, as pesquisas 
a seguir buscaram investigar a contribuição de professores 
neste processo. Alencar (1998) com a finalidade de examinar 
a relação entre as habilidades de pensamento criativo de 
professores e alunos trabalhou com vinte e quatro professores 
e seus alunos. Todos responderam a um teste de criatividade, 
sendo que os resultados apontaram correlações significativas 
entre os resultados obtidos pelos professores e os resultados 
obtidos por seus alunos em uma das características da 
criatividade: a originalidade, sugerindo a influência destes 
profissionais nas habilidades criativas de seus alunos. 
Professores também foram avaliados por Alencar e Fleith 
(2004) durante o processo de construção de um instrumento 
que permite avaliar a percepção de estudantes universitários 
quanto à extensão em que seus professores favorecem o 
desenvolvimento e expressão da criatividade do aluno. Quatro 
fatores foram apontados pela análise fatorial e diziam respeito 
a: atributos do professor, dinâmica da sua prática docente, 
interesse pelo aluno e interesse por sua aprendizagem, 
demonstrando que através destas características o professor 
pode estar influenciando, por meio das suas práticas docentes, 
a criatividade de seus alunos.

Ainda comparando opiniões de alunos e professores 
do Ensino Médio, Silva (2000) buscou relacionar as 
características criativas destes profissionais e o tipo de aula 
ministrada, por meio de uma escala de comportamentos 
respondida tanto pelos professores como pelos alunos. 
Os resultados demonstraram uma discrepância entre as 
percepções. Enquanto os professores se auto descreviam 
como dinâmicos e motivadores, seus alunos percebiam-
nos como monótonos, havendo consenso somente em 
relação ao uso do humor, presente nas duas avaliações. 
Tais dados apontaram a existência de uma distorção entre o 
que o professor pensa idealmente sobre si mesmo e como 
ele é realmente percebido. Diferença esta que pode estar 
contribuindo para que a postura do professor continue sendo 
mantida, visto que para ele, encontra-se adequada, quando 
na realidade não está.

Além do envolvimento do professor e a avaliação 
que ele faz de sua atuação, a postura dos alunos é de 
fundamental importância para a aprendizagem. Um estudo 
de caso desenvolvido por Amaral e Martinez (2006) buscou 
identificar a relação entre o sentido da aprendizagem e a 
expressão da criatividade no processo de aprendizagem. As 
observações demonstraram a existência de vários elementos 
subjetivos que podem estar atuando no sentido de favorecer 
a criatividade do aluno, tais como um alto grau de motivação 
para a aprendizagem, capacidade de elaborar a informação 
recebida de forma individualizada, independência e 
autonomia para resistir a convenções e busca por novas 
experiências. A presença destes elementos, característicos 
nas pessoas criativas, acaba favorecendo a criação de um 
sentido para a aprendizagem, tornando-a prazerosa. Por 
este motivo, segundo as autoras, deveriam ser estimulados 
pelos professores como forma de tornar possível a expressão 

criativa do aluno, mas também se reforçando o papel ativo 
do mesmo nesse processo. Desta forma, o aluno criativo 
não se limita a reproduzir, mas se propõe a criar, a partir dos 
seus processos de aprendizagem, algo novo e valoroso para 
o seu processo de desenvolvimento. Com esta pesquisa 
vemos que embora o professor tenha um papel importante 
no processo de ensino-aprendizagem é de fundamental 
importância também o papel do aluno. Seu envolvimento 
poderá ser garantido a partir do momento em que uma 
atmosfera positiva estiver presente na sala de aula, e isso 
se torna possível nos espaços em que há a liberdade para 
expressão da criatividade e da individualidade.

Tais pesquisas confirmam a literatura, demonstrando 
que as atitudes dos professores influenciam de forma direta 
na criatividade dos alunos e que o conhecimento acerca 
desta característica e a tomada de consciência do papel 
que desempenham no desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional dos alunos deveriam ser trabalhados junto aos 
professores durante sua própria formação, constantemente 
avaliados na sua prática profissional e incorporados ao 
processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo torna-
se importante transferir o papel do professor como único 
propiciador da criatividade no processo de aprendizagem, 
dividindo essa responsabilidade com o aluno.

Mas para que isso se torne possível, primeiramente 
deve-se investigar a concepção que professores possuem 
acerca da criatividade na escola. Na fala de Ribeiro e Fleith 
(2007), fica claro que professores demonstraram possuir 
uma crença de que a criatividade depende somente de 
fatores intrapessoais e inatos, não sendo possível seu 
desenvolvimento, de forma que esse equívoco leva este 
profissional a desconsiderar a criatividade como uma 
dimensão importante em sala de aula, não procurando 
ferramentas de estímulo à criatividade neste contexto. Como 
forma de ilustrar esse quadro, alguns pesquisadores, tais 
como Martinez (1997), ao questionar 270 professores da 
Universidade de Havana acerca de quais eram os elementos 
que poderiam favorecer o desenvolvimento da criatividade 
de seus alunos encontrou resultados que indicaram com a 
maior porcentagem (mais de 50% das respostas) fatores 
como: método de ensino não tradicional, ensino produtivo e 
problematizado e garantia de independência do estudante. 
Contudo, o professor como modelo só foi assinalado por oito 
professores e a comunicação criativa professor-aluno, por dez 
(menos de 5% da amostra pesquisada). De acordo com as 
constatações de Martinez (1997) isso revelou a necessidade 
de elaborar uma estratégia junto aos professores em que 
se enfatizasse adequadamente aquilo que é relativo ao 
desenvolvimento da criatividade, desfazendo os equívocos. 

Tal dado mostra-nos que o professor não se vê, 
na maioria das vezes, como responsável pelo estímulo 
à criatividade na escola, quando deveria estar consciente 
do oposto. Consciente de que, segundo Alencar (1996), 
a escola, se deixar de se preocupar somente com a 
reprodução do conhecimento e passar a se preocupar 
também com a formação de alunos críticos e criativos, estará 
contribuindo para que estes possam enfrentar de uma forma 
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mais criativa, problemas futuros. Preocupação esta que foi 
confirmada em pesquisa de Barreto e Martinez (2007) junto 
a quatro professores de pós-graduação stricto sensu ao 
confirmar a necessidade de trabalhar com os docentes para 
a implementação de uma prática pedagógica e orientação 
acadêmica baseadas nos pressupostos da criatividade e da 
inovação, através de um programa permanente de formação 
continuada. Os dados reforçam ainda a necessidade de 
investimento em processos educativos que primem pelo 
desenvolvimento da criatividade dos professores e em 
sua formação específica, por meio de estratégias e ações 
intencionais para o desenvolvimento da criatividade de seus 
estudantes.

Mourão e Martinez (2006) também procuraram 
investigar a relação entre o sentido da criatividade para 
o professor e a sua prática pedagógica. A partir do 
acompanhamento de dois professores de uma mesma 
escola, as autoras descobriram que embora a criatividade 
possa ser vista como um fenômeno interativo, isso nem 
sempre garante a aplicação desta característica por parte 
do professor. Ao ver o aluno como um elemento que também 
os avalia, os professores tenderiam a evitar o uso do 
espaço da sala de aula como recurso criativo, perpetuando 
o processo tradicional de ensino-aprendizagem visto que 
desta forma pouco ou nenhum espaço seria dado ao aluno 
para a elaboração de críticas e avaliações do trabalho que 
vem sendo desenvolvido. Por outro lado, após conseguir 
atravessar a resistência dos professores e ampliar o espaço 
de aprendizagem para outros locais além da sala de aula, 
alguns professores demonstraram grande satisfação ao 
conhecerem uma vivência diferenciada da qual não tinham 
conhecimento e perceberam que esta pode ser utilizada 
como recurso adicional para o ensino. Assim, vemos que 
um trabalho de conscientização acerca dos benefícios de 
trazer a criatividade para a sala de aula e a implementação 
de recursos diversificados precisam ser feitos com a 
finalidade de desfazer os mitos que ainda persistem entre 
os professores.

Atenta a esta realidade, Pereira (2001) focou sua 
pesquisa no interesse em saber se seria possível ajudar o 
professor a se tornar mais criativo, investigando por meio de 
uma escala quais seriam as ações a serem realizadas neste 
sentido junto a alunos do curso de Pedagogia. Segundo 
estes, as áreas mais necessitadas de aprofundamento 
para sua formação como professor foram a criatividade na 
educação, seguida pela pesquisa e posteriormente a atitude 
questionadora. Na opinião da pesquisadora, estas três 
áreas poderiam ser englobadas dentro de um mesmo tema 
nos cursos de Pedagogia, considerando-se que a pesquisa 
e o questionamento formam partes integrantes de um 
mesmo conteúdo que é o ensino criativo e suas aplicações 
no currículo acadêmico. Neste mesmo sentido, Oliveira 
(1997) investigou a percepção do processo de ensino-
aprendizagem e as expectativas e valores dos professores 
que estão iniciando a carreira da Pedagogia. Assim, a 
pesquisadora solicitou a alunos e professores que listassem, 
por meio de adjetivos, as características mais importantes de 

um professor ideal e as existentes no professor real. Os três 
adjetivos mais frequentemente utilizados para o professor 
ideal, em ordem decrescente, foram “criativo”, “atualizado” e 
“amigo”. Já para a descrição do professor real apareceram 
“cansado”, “desvalorizado” e “mal remunerado”. Tais dados 
refletem, de uma maneira bastante clara, o idealismo com 
que o professor inicia a sua carreira e como descrevem, de 
maneira oposta, os seus colegas de profissão. 

Neste mesmo sentido de identificar e comparar as 
características do professor real e ideal, Oliveira e Wechsler 
(2002) descobriram junto a 90 estudantes universitários que 
as três características que mais descreviam o professor real, 
segundo eles eram “cansado”, “desvalorizado” e agressivo”. 
Já em relação ao professor ideal, seriam “criativo”, “amigo”, 
“pesquisador” e “atualizado”. Interessante pesquisa foi 
relatada por Sousa (2001) ao aplicar um questionário 
em uma amostra de 852 estudantes e 245 professores 
evidenciando que os alunos se imaginavam, caso fossem 
professores, como mais criativos do que os professores 
vêem a si próprios. Para estes profissionais a criatividade e 
a eficácia são consideradas qualidades excludentes, sendo 
que esta tendência não foi verificada entre os alunos ao se 
imaginarem como professores.

As pesquisas demonstram a necessidade de 
revisão da formação de professores, os quais não têm sido 
preparados para lidar com a realidade educacional brasileira. 
Perante as dificuldades encontradas na prática profissional, 
reforça-se a importância do uso da criatividade como recurso 
auxiliar na resolução dos problemas encontrados no dia a 
dia da escola. Para Ribeiro e Fleith (2007), a escassez de 
informação sobre criatividade e as lacunas na formação 
do professor explicam o desconhecimento dos professores 
acerca das ferramentas direcionadas à expressão criativa, 
fazendo com que os professores acabem por utilizar de forma 
quase intuitiva os poucos conhecimentos que possuem.

Segundo Mariani e Alencar (2005), as dificuldades 
relatadas por estes profissionais incluem a falta de habilidade 
na relação com o aluno que os impede de se expressar 
criativamente, dificuldade em adequar sua linguagem à 
faixa etária do aluno de forma a tornar a comunicação mais 
eficiente, dificuldade no controle da disciplina e inabilidade 
em organizar aulas diversificadas, sem que isso comprometa 
o conteúdo. Pesquisa de Alencar e Fleith (2008b) junto a 398 
professores do Ensino Fundamental indicou que as barreiras 
mais indicadas pelos professores à promoção da criatividade 
em sala de aula foram: elevado número de alunos em 
classe, alunos com dificuldades de aprendizagem e baixo 
reconhecimento do trabalho do professor (apontadas por 
51,4%, 47,3% e 43,8% dos professores respectivamente). 
Três outras barreiras que tiveram expressiva indicação foram 
a extensão do programa a ser cumprido no decorrer do 
ano letivo, desinteresse do aluno pelo conteúdo ministrado 
e escassez de material didático disponível na escola 
(apontadas respectivamente por 38,2%, 38,5% e 38,5% dos 
docentes).

Estes dados nos mostram que embora haja 
um consenso por parte dos pesquisadores acerca da 
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importância de se estimular e desenvolver a criatividade na 
escola, sendo essa uma das metas educacionais que deve 
receber atenção por parte dos governos de um modo geral 
os professores não estão preparados para lidar com esse 
tipo de ensino e nem oferecem as condições adequadas 
para a sua expressão. Isto porque estes profissionais ainda 
possuem idéias errôneas acerca dessa característica, tais 
como pensar que ela não pode ser desenvolvida, ensinada 
ou aprendida. Tal crença acaba fazendo com que os alunos 
desenvolvam poucas habilidades, devido também ao extenso 
programa da escola brasileira, aliado ao curto período de 
tempo que o aluno permanece na escola. 

Neste processo, grande é a responsabilidade 
do professor, visto que para desenvolver e orientar a 
criatividade em seus alunos é necessário que este conheça 
as características comportamentais dos indivíduos criativos, 
os traços de personalidade e as condições internas e 
externas que favorecem ou impedem a sua realização e 
o desenvolvimento de suas aptidões, interesses, atitudes 
e motivações (Campos & Weber, 1987). Buscando 
demonstrar essa realidade, outras pesquisas foram 
realizadas com o objetivo de investigar a capacidade 
de professores em identificar a criatividade na sala de 
aula. Alencar (1998) realizou em 1974 uma avaliação da 
extensão que professores do ensino fundamental seriam 
capazes de discriminar entre seus alunos mais criativos e 
aqueles menos criativos. Os professores responderam a 
um instrumento no qual deveriam apontar os alunos que 
mais apresentavam e os que menos apresentavam fluência, 
flexibilidade e originalidade em suas idéias (características 
descritoras de pessoas criativas). Ao mesmo tempo os 
alunos responderam a testes de pensamento criativo. Os 
resultados mostraram que os professores não conseguiam 
apontar corretamente os alunos mais e menos criativos, de 
forma a apresentar uma grande dificuldade em avaliar as 
habilidades criativas de seus alunos. Os docentes também 
demonstraram que conheciam pouco sobre tais habilidades 
visto que não utilizavam qualquer método para estimular esta 
característica em sala de aula. O mesmo objetivo foi alvo de 
pesquisa em outra amostra de professores (Alencar, Fleith, 
Nobre, & Shimabukuro, 1986), sendo que os resultados se 
repetiram, apontando a inabilidade dos mesmos em avaliar 
a criatividade dos alunos, mesmo após terem recebido 
orientações acerca da criatividade e de como favorecer a 
sua expressão.

Os dados nos mostram que mesmo sem conhecer 
e apresentar capacidade de identificar a criatividade em 
seus alunos, pesquisas realizadas em diversos países e 
relatadas por Wechsler (1998) confirmam que professores 
de diferentes culturas preferem mais os estudantes 
obedientes, conformistas e sociáveis do que aqueles que 
são questionadores, independentes e intuitivos, ou seja, 
comportamentos que caracterizam o indivíduo criativo. Estes 
não são valorizados na sala de aula, sendo indesejados ou 
punidos. Neste mesmo sentido, Alencar e Rodrigues (1978) 
buscaram investigar as características mais valorizadas 
pelos professores em seus alunos, tendo participado da 

pesquisa 239 professores do Ensino Fundamental. Os 
dados indicaram que mais de 95% gostariam que seus 
alunos apresentassem características como: ser obediente, 
sincero, atencioso, trabalhador, popular e bem aceito pelos 
colegas. No oposto, características ligadas à criatividade não 
foram consideradas importantes, tais como independência 
de pensamento, curiosidade e autoconfiança.

O que pudemos ver com estas pesquisas é que 
embora fatores favoráveis ao desenvolvimento do potencial 
criativo sejam reconhecidos (no discurso) como importantes 
e necessários por parte dos professores, inúmeras limitações 
e dificuldades encontradas no ambiente escolar acabam 
impedindo a construção de um clima propício e favorável à 
criatividade. A começar pela dificuldade dos professores em 
identificar a criatividade na sala de aula por desconhecimento 
das suas características. O que acaba ocorrendo é que, 
segundo Alencar (1995), quem tem acesso às escolas 
pode observar que não é raro o professor distribuir os seus 
alunos em fileira de acordo com seu desempenho ou obrigar 
aqueles mais atrasados a se sentarem sempre no final da 
classe. Essa disposição tende a reforçar as expectativas do 
professor, que sabe, antecipadamente, quem produzirá ou 
não o esperado. Tal fato sugere que muitos dos professores 
estão desinformados a respeito do impacto que tais atitudes 
possuem sobre o aluno, ao rotulá-lo de forma indireta como 
incapaz ou separá-lo de seus companheiros em função de 
um desempenho acadêmico que deixa a desejar. Isto pode 
estar acontecendo com os alunos criativos. Tudo porque 
apresentam características que são vistas pelos professores 
como indesejáveis quando na verdade professores 
poderiam estar fazendo uso da criatividade para solucionar 
antigos problemas escolares, tais como o fracasso escolar, 
e para melhorar o desempenho dos alunos e as relações 
interpessoais, entre outros (Mariani & Alencar, 2005).

 Após tantos anos de pesquisas que cada vez 
mais reforçaram a importância em se estimular e valorizar 
a criatividade, alguns modelos de atuação criativa dos 
professores e programas de estimulação foram criados e 
testados. Muitas inovações educativas foram experimentadas 
e aplicadas com êxito para ativar o processo de aprendizagem 
e o papel ativo do aluno. Os princípios do ensino foram 
problematizados e jogos, simulações e dinâmicas de 
grupo passaram a ter cada dia maior aplicação na escola, 
“pois permitem um melhor processo de apropriação de 
conhecimentos e habilidades, bem como o incremento de 
capacidades cognitivas diversas, especialmente aquelas do 
tipo criativo” (Martinez, 1997, p.169). O uso destas técnicas 
também pode contribuir para mudanças nas atitudes dos 
alunos em relação ao processo de ensino e aprendizagem, 
favorecendo o envolvimento pessoal e o desenvolvimento de 
interesses e motivações fundamentais para a criatividade.

Tais dados puderam ser confirmados em pesquisa 
de Alencar, Fleith e Rodrigues (1990) que buscou avaliar 
vinte e dois professores de 3ª e 4ª séries que participaram 
de um programa de treinamento de criatividade tendo 
como objetivo familiarizar os participantes com as diversas 
técnicas existentes para o desenvolvimento do pensamento 
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criativo. Outro grupo controle de 24 professores também 
foi avaliado. Após quinze encontros o que se pôde verificar 
é que os professores que participaram do treinamento 
obtiveram resultados mais altos nos testes de criatividade 
do que os professores do grupo controle, tanto no momento 
imediatamente posterior ao término dos trabalhos como 
numa segunda medida realizada cinco meses após seu 
término. Este treinamento criativo permitiu o desenvolvimento 
da consciência de que as técnicas para a solução criativa 
de problemas e a montagem de cursos e seminários para 
o desenvolvimento da criatividade devem e podem ser 
incorporados às matérias do currículo. Seu domínio por 
parte dos professores é uma importante premissa para que, 
de forma coerente e criativa, haja uma fusão entre esses 
elementos e as matérias.

Considerando que os professores são beneficiados 
com o treinamento em criatividade, Alencar e Fleith (2003)  
realizaram estudo buscando avaliar quais seriam as 
barreiras à expressão da criatividade pessoal a fim de que 
um programa adequado às necessidades fosse criado. Uma 
amostra de 544 professores de distintos níveis de ensino foi 
utilizada, sendo que os resultados apontaram que a falta de 
tempo/ oportunidade foi o fator mais frequentemente citado, 
referindo-se a condições externas ao indivíduo que dificultam 
o uso do seu potencial para criar: falta de reconhecimento, 
de oportunidade e de tempo. Foram apontados também 
fatores intrínsecos, tais como inibição, timidez e falta de 
motivação. Mariani e Alencar (2005) também encontraram 
junto a 16 professores do Ensino Fundamental que os 
principais elementos limitadores da expressão criativa na sua 
atividade docente foram a conduta de alguns alunos (falta de 
motivação, imaturidade, agressividade, brincadeiras em sala 
de aula), além da sobrecarga de trabalho, da falta de recursos 
materiais e de estrutura educacional (distanciamento entre 
o discurso e a prática). Cavaco (1995) em sua pesquisa 
também demonstrou que os fenômenos sociais influenciam a 
imagem que o professor tem de si próprio e de seu trabalho, 
e que a política educacional não colabora com a formação 
do professor ideal, criativo, pesquisador, atualizado e bem 
remunerado. 

Estas pesquisas mostram-nos que embora não 
sejam abundantes os trabalhos que procuram explorar 
especificamente o papel da personalidade do professor 
no estabelecimento de um clima criativo na sala de aula, 
conforme apontado por Martinez (1997), é indiscutível 
que os recursos de personalidade que estes possuem 
influirão na sua ação como sujeito da relação interativa 
com os alunos, justificando a necessidade de treinamento 
e desenvolvimento da sua própria criatividade, incluindo a 
aquisição de um repertório de comportamentos adequados 
a serem praticados pelos professores, tais como o reforço 
do comportamento apresentado pelos alunos, a criação de 
um ambiente de resistência ao conformismo, o oferecimento 
de um refúgio seguro para os estudantes quando eles forem 
expostos a críticas feitas por outros alunos e professores e 
a garantia de uma atmosfera permissiva à criatividade em 
sala de aula. 

Em outro oposto, após terem sido apresentadas 
as pesquisas nas quais os professores fizeram uma auto-
avaliação, apresentaremos a seguir, pesquisas nas quais 
os estudantes também foram indagados a avaliarem seus 
professores. Alencar (2002), por exemplo, traça um perfil 
do professor facilitador e inibidor da criatividade segundo 
opinião de 92 estudantes de pós-graduação e observou que 
o uso adequado ou não de técnicas instrucionais foram os 
aspectos mais citados pelos pós-graduandos para descrever 
tanto o perfil do professor facilitador quanto do professor 
inibidor das habilidades criativas dos alunos. Santeiro, 
Santeiro e Andrade (2004) repetindo o mesmo objetivo desta 
pesquisa, obtiveram junto a 117 estudantes universitários que 
o preparo do professor foi o fator preponderante (36,06%) 
em se tratando da facilitação da criatividade dos alunos, 
sendo que as mesmas técnicas instrucionais citadas por 
Alencar (2002) obtiveram somente 15,17%. Já a pesquisa 
de Teixeira e Alencar (2000) junto a alunos de graduação 
mostrou que o professor facilitador seria, segundo os alunos, 
aquele descrito como inteligente, que domina a disciplina 
que ensina, ensina de forma eficaz e gosta de dar aulas.

A observação destas pesquisas nos mostrou que, se 
por um lado houve divergência entre o modo como os alunos 
caracterizam o professor facilitador e inibidor da criatividade 
e formas como os próprios professores se avaliam, por 
outro, isso acabou por implicar em justificar a ausência 
da criatividade na sala de aula devido a comportamentos 
e atitudes dos alunos, e pelo despreparo do professor. A 
percepção de tal divergência somente reforça a necessidade 
e a relevância de se instrumentar o professor para o 
desenvolvimento das habilidades criativas de seus futuros 
alunos, paralelamente ao desenvolvimento de suas próprias 
habilidades criativas.

No contexto escolar, condições necessárias à 
expressão da criatividade podem ser implementadas ao se 
prover condições apropriadas de aprendizagem, de acordo 
com Fleith e Alencar (2008). Em relação ao professor, as 
autoras afirmam que o profissional que é comprometido 
com o desenvolvimento da criatividade de seus alunos é 
mais flexível, estabelece uma relação positiva com seus 
alunos, estimula o questionamento em sala de aula, valoriza 
produtos e ideias criativas, tem expectativas positivas em 
relação ao desempenho dos alunos, demonstra entusiasmo 
pela atividade docente e dá oportunidade de escolha ao 
aluno, considerando seus interesses e habilidades.

Para alcançar estes objetivos os professores 
apontados como criativos em diversos estudos apresentam 
comportamentos como: (1) encorajam os estudantes a 
aprenderem de forma autônoma e independente do professor, 
(2) estimulam um modelo de ensino cooperativo em que 
alunos e professores se sentem responsáveis, (3) motivam 
os estudantes a terem muitas ideias, estimulando o uso de 
atividades que permitam ao aluno pensar de forma divergente 
sobre os problemas, (4) promovem a autoavaliação dos 
estudantes e estabelecem junto a estes as metas a serem 
alcançadas, (5) estão abertos às sugestões dos alunos, (6) 
oferecem aos estudantes oportunidades de trabalharem 
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com uma grande variedade de materiais e sob diferentes 
condições em ambientes que muitas vezes vão além da sala 
de aula, (7) desenvolvem um clima de tolerância na sala 
de aula através de abertura e espaço para elaboração de 
questões, respostas e sugestões inesperadas.

Assim, o professor desempenha um papel essencial 
no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para 
a promoção da produtividade criativa em sala de aula na 
medida em que, de acordo com Fleith (2007), domina o 
conteúdo que ensina, tem entusiasmo pelo conteúdo que 
leciona e pela atividade docente e faz uso de uma diversidade 
de técnicas instrucionais, acomodando diversos estilos de 
aprendizagem de seus alunos.

Considerações Finais
Partindo-se destes apontamentos da literatura e das 

pesquisas nacionais relatadas, pode-se notar que todos os 
pesquisadores salientaram a importância da conscientização 
dos professores e futuros professores do papel que exercem 
junto aos alunos, da necessidade de serem facilitadores 
da aprendizagem e estimuladores do potencial criativo, 
estabelecendo desta forma uma atmosfera em sala de aula 
mais propícia à produção e não apenas à reprodução do 
conhecimento. 

No entanto, o indivíduo pode se tornar criativo 
em função de uma série de influências, sem que se torne 
possível determinar todas as possibilidades. O que se pode 
afirmar é que enfatizar a escola como um dos elementos que 
pode estar agindo tem sido a conclusão de muitos estudos e 
pesquisas que evidenciaram a sua condição de facilitadora 
da criatividade. Diante disto, este trabalho teve como objetivo 
enfatizar aqueles elementos que, amparados pela pesquisa 
e pela prática, evidenciaram-se como estimuladores da 
criatividade, reconhecendo a importância dos programas de 
estimulação.

Assim, pudemos perceber que a dificuldade na 
utilização do espaço escolar como local de desenvolvimento 
da criatividade reside no fato de que, segundo Martinez 
(2002), para se trabalhar a criatividade na escola, deve-se 
trabalhar no mínimo em três direções: no desenvolvimento 
da criatividade dos alunos, da criatividade dos educadores 
e da criatividade como organização. Alguns passos já foram 
dados, mas muito ainda falta até que se consiga trazer 
efetivamente a criatividade para o ambiente escolar.

Por fim, como pudemos ver, a importância do 
professor no desenvolvimento da criatividade de seus alunos 
é inquestionável. Cabe a ele desenvolver o processo docente 
de tal forma que contribua para estimular a criatividade. 
Pode ainda criar o clima criativo que deve existir na sala 
de aula para alcançar esse objetivo. Também o professor, 
utilizando as técnicas de que dispõe, pode ser habilitado 
a detectar as potencialidades criativas de seus alunos, 
ajudando-os a se expressarem. Resulta daí a importância da 
implantação de programas de identificação e esclarecimento 
em criatividade nas escolas brasileiras que sirvam de base 

para uma modificação dos padrões atuais de ensino e que 
permitam o desenvolvimento mais sadio e completo de 
nossos estudantes.
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Pesquisa na área Sateré-Mawé: a descoberta de 
talentos indígenas

Maria Alice Becker 
Carlos Gillermo Rojas Nino  

Valeria Weigel 

Resumo 

Este artigo trata da sensibilização de professores indígenas Sateré-Mawé para identificar talentos ou altas habilidades e das oficinas de arte, 
ocorridas durante o desenvolvimento do projeto integrado de Educação, Sustentabilidade e Hábitos Nutricionais por uma equipe interdisciplinar da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Na sensibilização, explanou-se sobre leis da Educação Especial e utilizou-se um questionário com 
perguntas a respeito de liderança, criatividade, capacidade de planejamento, expressão gráfica e verbal como exemplos. Embora os professores 
indígenas não tenham utilizado o instrumento durante o desenrolar do projeto integrado, apresentaram sugestões para ações futuras. As oficinas 
artísticas fizeram parte das atividades do projeto, que envolveu ações de formação, pesquisa e produção de material pedagógico para as escolas 
indígenas, sendo utilizada a metodologia de pesquisa-ação (Thiollent, 2003). O resultado das oficinas de arte mostrou que alguns professores 
apresentavam talento para representar graficamente aspectos da sua cultura e vida de contato íntimo com a natureza. 

Palavras chave: Educação (Amazônia), pesquisa interdisciplinar, pesquisa-ação.

Research in Sateré-Mawé area: discovery of indigenous talents

Abstract

This article explores the attention  given to  Sateré-Mawé indigenous teachers in order to identify talented or high skilled teachers among them. We 
take into consideration the art workshops held during the development of the integrated project on Education, Sustainability and Nutrition habits 
by an interdisciplinary team from the Federal University of Amazonas. Our work on high skilled students in special Education was based on laws 
and on a questionnaire with questions about leadership, creativity, and planning, graphic and verbal expression. Although the indigenous teachers 
did not pay much attention to the use of instruments they had during the integrated project, they gave suggestions for future actions. The artistic 
workshops were part of the project which also involved education, creation of pedagogic material for the Indigenous schools. Our methodology 
was based on action-research (Thiollent, 2003). The result of the research revealed that some teachers had talent to represent, through their arts, 
their life and their culture. 

Key words: Education (Amazônia), interdisciplinary research, action- research.

Investigación en el área de Sateré-Mawé: el descubrimiento  
de talentos indígenas

Resumen

Este artículo trata de la sensibilización de profesores indígenas Sateré-Mawé para identificar talentos o grandes habilidades y de los talleres 
de arte, que ocurrieron durante el desarrollo del proyecto integrado de Educación, Sustentabilidad y Hábitos Nutricionales por un equipo 
multidisciplinario de la Universidad Federal del Amazonas (UFAM). En la sensibilización, se expuso sobre las leyes de la Educación Especial y se 
utilizó un cuestionario con preguntas al respecto de liderazgo, creatividad, capacidad de planificación, expresión gráfica y verbal como ejemplos. 
Aunque los profesores indígenas no utilizaron el instrumento durante el desenvolvimiento del proyecto integrado, presentaron sugerencias para 
acciones futuras. Los talleres artísticos formaron parte de las actividades del proyecto, que involucró acciones de formación, investigación y 
producción de material pedagógico para las escuelas indígenas, siendo utilizada la metodología de investigación-acción (Thiollent, 2003). El 
resultado de los talleres de arte mostró que algunos de los profesores manifestaban talento para representar gráficamente aspectos de su cultura 
y vida de contacto íntimo con la naturaleza. 

Palabras-clave: Educación, investigación interdisciplinar, investigación-acción.
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Introdução
Iniciamos este artigo situando geograficamente o 

lugar chamado Paraíso, onde professores indígenas Sateré-
Mawé estavam tendo aulas de Graduação em Ciências 
Naturais, ofertadas pela Universidade Federal do Amazonas 
– UFAM – e relatando a seguir como se desenvolveu o 
trabalho com os professores indígenas e os resultados que 
surgiram. 

O município de Maués onde está situada a reserva 
indígena da etnia Sateré-Mawé fica a 267 km da capital 
Manaus. A etnia dos Sateré-Mawé tem contato com o homem 
branco há quatro séculos e está espalhada em uma área de 
788.528 hectares demarcados e homologados pelo governo 
federal na calha central da Amazônia brasileira, sendo o 
acesso à reserva feita pelo rio Maués-Açu. Este espaço é 
ocupado por muitas comunidades que possuem escolas para 
as suas crianças e algumas contam também com postos de 
saúde. De acordo com o levantamento demográfico realizado 
por Teixeira (2005) com a participação dos próprios índios, 
a população dos Sateré-Mawé conta com 8500 indivíduos, 
dos quais 3288 moram na área Marau-Urupadi.

Desde 2004 foi criado na Universidade Federal do 
Amazonas o curso de Ciências Naturais para esta etnia, 
tendo como professores os próprios docentes da UFAM. 
Esta graduação acontece nos períodos de férias escolares 
indígenas, quando os professores Sateré-Mawé e outros 
indígenas não professores vão para um local próximo à 
cidade de Maués, denominado Paraíso, onde residem 
com a família durante o tempo em que recebem aulas dos 
professores da UFAM. Este local pertence à igreja católica e 
possui alojamentos prédio para aulas e refeitório, bem como 
um grande espaço para os alunos estudarem ao ar livre.

A cooperação entre os indígenas e os professores da 
Universidade existe há alguns anos, tendo sido já realizados 
vários estudos em diversas áreas científicas. A equipe 
da universidade em grande parte pertence ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação sempre coordenado 
por antropóloga e composto por alunos de graduação, 
especialização e mestrandos que acompanham seus 
professores nas excursões para a área indígena. Fazem 
parte da equipe também alguns professores indígenas 
que são atualmente bolsistas de iniciação científica dos 
professores da Universidade.

A interdisciplinaridade e o cuidado com os mundos 
social e natural

A atual pesquisa integrada4 – Educação, 
sustentabilidade e hábitos nutricionais na área sateré-mawé/
EDUSUHAN – contou com a equipe composta de profissionais 
que se articulam tanto no compromisso social com 
populações amazônicas, quanto pela complementaridade 

4  Esta pesquisa recebeu financiamento do CNPq e foi desenvolvida 
em parceria com a Organização dos Professores Indígenas Sateré-
Mawé/WOMUPE, contando com apoio da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Maués/AM e da Pastoral da Criança/
CNBB.

da formação de cada um dos seus membros, para dar conta 
de desenvolver as ações previstas. Neste sentido, a equipe 
tem profissionais das ciências de alimentos, produção 
vegetal, agronomia, engenharia de pesca, alternativas 
alimentares e nutricionais e outros como antropologia, 
psicologia, educação ambiental, filosofia da arte e design, 
que estão mais diretamente responsáveis pela definição de 
formas mediadoras da apropriação desses conhecimentos e 
tecnologias pelas comunidades sateré-mawé.

Para nos aproximarmos desta realidade 
caleidoscópica que nos propomos conhecer temos que 
unir esforços, conhecimentos, técnicas, metodologias e 
disposição para encontros e mudanças que não foram 
possíveis de serem pensadas em um projeto inicial. Na 
metodologia de pesquisa-ação o planejamento é flexível e 
“há sempre um vaivém entre várias preocupações a serem 
adaptadas em função das circunstâncias e da dinâmica 
interna do grupo de pesquisadores no seu relacionamento 
com a situação investigada” (Thiollent, 2003, p. 47). Os 
problemas operacionais que surgem tornam o estudo uma 
verdadeira aventura exigindo que os participantes usem 
sua criatividade e achem soluções para os problemas a 
todo o momento. A operação logística para que o planejado 
aconteça é somente parte do problema. O que se segue ainda 
é mais desafiador: como compreender esta vida indígena 
tão integrada à natureza e como integrar conhecimentos 
de campos tão diversos, resultado da nossa fragmentação 
científica? Como diz o índio Marcos Terena (Morin, 2000a, 
p. 46-48) 

Durante muito tempo recebemos especialistas em índio, a 
UnB também forma muitos. Nós índios, também estamos 
nos especializando em brancos e isso não significa que 
vamos deixar de ser índios... (...) o brasileiro precisa ter 
mais clareza sobre a figura do índio que é totalmente 
caricaturada. (...) Enfim,  vocês devem ter um pedaço de 
índio dentro de vocês. Para nós o importante é que vocês 
olhem para a gente como seres humanos, como pessoas 
que nem precisam de paternalismo (coitado do índio), nem 
precisam ser tratados com privilégios... Nós queremos 
compartilhar esse Brasil com vocês.

É do nosso conhecimento que as reservas indígenas 
ainda são lugares onde a natureza está mais preservada 
embora em nossos estudos anteriores com a etnia Sateré-
Mawé os indígenas tenham mostrado preocupação com a 
falta de cuidado de muitos deles ao usar indiscriminadamente 
o veneno timbó, jogado na água para matar peixes ao invés 
de usar outras formas de pesca. Também se preocupam 
com a falta de caça na floresta e com o lixo que está se 
acumulando nas comunidades devido ao uso de enlatados, 
garrafas de refrigerantes e pilhas velhas, o que significa a 
intromissão dos hábitos consumistas sendo assimilados por 
eles e provocando os mesmos problemas que temos em 
nossas cidades. 

Segundo Ozdemir (1997) frequentemente o 
problema ambiental fica invisível e trabalha silenciosamente 
e quando é diagnosticado exige ações que estão em 
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conflitos enraizados nos valores sociais, religiosos, estilos 
de vida e sistema econômico. Para este autor, a não ser 
que nós modifiquemos as perspectivas e se estabeleça uma 
visão mais coerente do lugar do homem no mundo natural 
e do significado do mundo natural como independente de 
qualquer tendência utilitarista, os problemas ambientais 
persistirão. Existe uma forte relação entre os problemas 
ambientais e nossa compreensão da natureza, isto é, o que 
nós fazemos e como nos comportamos, depende de como 
compreendemos e conceitualizamos todos os seres. Nossa 
relação com eles dentro deste mundo natural também é 
moldada pelo nosso sistema de valores que por sua vez 
dita nosso comportamento e nossas atitudes. Assim, se 
pensamos que os seres humanos são separados da natureza 
e são superiores a ela, e que ela tem recursos infindáveis, 
então achamos que temos o direito de controlar e subjugar 
o ambiente natural conforme nossas necessidades atuais, 
sem lembrarmos que as gerações futuras estarão sendo 
afetadas por nossas atuais atitudes. Só muito recentemente 
estamos tomando consciência desta forma errada de pensar 
e tem iniciado em alguns países a preocupação ética 
de conservação do ambiente terrestre, que possibilitará 
uma esperança de mudança no comportamento atual, a 
consideração do tempo/espaço não limitado ao presente e 
uma responsabilidade para ações humanas de longo termo.  

Nossos objetivos como um pequeno ramo da 
pesquisa integrada

Nosso objetivo inicial era sensibilizar professores 
indígenas Sateré-Mawé do município de Maués/Amazonas 
para identificar estudantes com potencial para altas 
habilidades; divulgar aos professores as características de 
aprendizagem, características comportamentais e sociais 
de alunos; informar sobre legislação na área de altas 
habilidades; levantar o conhecimento que os professores 
têm sobre o tema; e incentivar os professores na formulação 
de ações para identificar e trabalhar com alunos com 
potencial para altas habilidades. Mais adiante, na discussão 
dos resultados desta sensibilização, apresentamos as 
perguntas do questionário e as respostas que eles deram às 
nossas indagações. Esta sensibilização é um pequeno ramo 
da pesquisa integrada, na qual um dos objetivos era discutir 
com os comunitários seus conhecimentos, tecnologias, 
hábitos, gostos e preferências alimentares, a fim de informar 
sobre novas possibilidades nutricionais para humanos e 
animais, assim como possibilitar a geração de novas fontes 
de renda. Apresentaremos no final o inesperado resultado 
que foi a descoberta de provável talento de alguns indígenas, 
demonstrado nas oficinas desenvolvidas quando estiveram 
em Manaus trabalhando com o professor de filosofia da 
arte.

Sobre a Metodologia da sensibilização 
Sensibilização é o termo que utilizamos em uma 

primeira exposição, para um público que desconhece 
o campo da Educação Especial, ao introduzir as leis e 
conceitos concernentes à área. Em nosso caso foi realizada 

uma sensibilização somente para a área de altas habilidades/
superdotação e para o tema de descoberta de talentos. Além 
de divulgar os fundamentos legais, mostramos e debatemos 
o instrumento com as características em diferentes campos, 
e questionamos sobre os próprios talentos dos participantes. 
Também questionamos sobre a observação, para ver se os 
professores conseguiam identificar pessoas com aquelas 
características, bem como refletir sobre o que poderia ser 
feito, tanto pelas comunidades como no município, para 
atender os que forem identificados. É uma tomada de 
consciência inicial sobre aspectos da Educação Especial.

Na sensibilização realizada não se planejou 
demonstrar relação entre o que foi respondido no questionário 
e o que foi vivido na sensibilização, e se houve diferença 
entre os grupos de professores, já que não se tratou de 
metodologia de pesquisa correlacional ou outra metodologia 
quantitativa, mas sim de metodologia da pesquisa-ação, que 
permitiu explorar inicialmente a compreensão conceitual do 
tema abordado, introduzindo na educação indígena o tema 
da Educação Especial que eles desconheciam.

A sensibilização inicial para o tema de identificação 
de potenciais  

O primeiro encontro para sensibilização sobre o 
tema de identificação de talentos ou potencial para altas 
habilidades aconteceu em um domingo com a participação 
livre, já que esta era uma atividade extra para os professores 
indígenas que estavam no lugar chamado de Paraíso. 

 Inicialmente as professoras universitárias fizeram 
uma apresentação sobre a Educação Especial expondo o 
artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases (1996) que dispõe 
sobre o sistema de ensino para alunos com necessidades 
educativas especiais, quem são esses alunos e também 
foi apresentada uma parte da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Em seguida aprofundamos sobre o tema 
da sensibilização como forma de introduzir o conceito de 
altas habilidades ou superdotação e talento e expusemos 
quais são as características dos estudantes com altas 
habilidades, que necessidades educacionais apresentam e 
o que a escola deve fazer após identificá-los. 

O tema Altas Habilidades/superdotados “refere-se a 
comportamento observados e/ou relatados que confirmam 
a expressão de traços consistentes, ou seja, características 
que permanecem com frequência e duração no repertório 
dos comportamentos da pessoa, de forma a poderem ser 
registrados em épocas diferentes em situações semelhantes” 
(Ministério da Educação e do Desporto [MEC],1995, p. 13).

 Pessoas que demonstram potencial para desenvolver 
altas habilidades, talento ou superdotação fazem parte 
da Educação Especial e necessitam de identificação e 
atendimento conforme  a Lei de Diretrizes e Bases 9394 
(1996), artigos 58 e 60, o Plano Nacional de Educação  Lei 
10172 (2001)  e  as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica do Ministério da Educação - 
11/09/01. Mesmo tendo seu atendimento garantido por leis, 
falta ao professor maior conhecimento e informação sobre 
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como identificar o aluno superdotado e como trabalhar para 
que desenvolva seu potencial (MEC,1994).

 Labatte (1991) refere-se, em seu artigo a estudantes 
americanos índios que são criativos ou artisticamente 
superdotados, apontando que os mesmos compreendem 
os conceitos e o vocabulário e processam as atividades em 
aula usando mais os símbolos visuais.

Para ampliar a criatividade em estudantes minoritários 
Torrance (1977, citado por Labatte,1991) desenvolveu uma 
lista de características positivas de criatividade, muitas das 
quais se relacionam diretamente com a produção artística. 
A lista inclui a habilidade para expressar sentimentos e 
emoções, a habilidade para improvisar com materiais e 
objetos comuns, a habilidade em artes visuais tais como o 
desenho, a pintura e escultura, a habilidade para atividades 
em grupo, a sinestesia, a originalidade nas ideias de resolução 
de problemas e a persistência para resolver problemas.

Um modelo de currículo interessante é o sugerido 
por Clark (1986, citado por Labatte,1991) baseado no 
funcionamento cerebral, que pode ajudar os professores 
a desenvolver materiais que aumentarão o potencial 
criativo e artístico de estudantes americanos talentosos ou 
superdotados. Seu modelo busca atingir as funções cerebrais 
do pensamento, do sentimento, da intuição e do sentido, e 
assim todos os tipos de talentos ou altas habilidades são 
atingidas e aprimoradas. Essa forma holística segundo o 
autor é a melhor para expandir o potencial, já que atinge 
os dois hemisférios cerebrais integrando suas funções 
diferenciadas.

Outro autor, Wardle (1990, citado por Labatte, 
1991), que estuda a arte na cultura indígena afirma que 
tradicionalmente as artes ocidentais europeia ignoraram 
artistas indígenas, mas que isso está mudando e começam 
a ser mais respeitados. A expressão gráfica simbólica 
usa quatro formas: símbolos, cores, materiais naturais e 
técnicas através das quais a própria arte foi criada.  Em 
sua opinião como educador, sugere que se deve ajudar 
todos os estudantes americanos fornecendo as imagens e 
informações de culturas como a dos nativos americanos para 
aumentar e ampliar sua consciência dos valores de beleza 
dos costumes, artefatos e símbolos dessas culturas, assim 
enriquecendo suas próprias vidas. Além disso, ajudar os 
próprios alunos de arte indígenas a pensar sobre si mesmos, 
sua sociedade e tribo em relação com a perspectiva global.

Em relação ao próprio indígena, Wardle (1990, 
citado por Labatte, 1991),  acredita que existe uma riqueza 
de expressão no simbolismo usado pelos artistas índios 
norte-americanos, tanto do passado como dos atuais, que 
permite o acesso ao significado e sentimento. Em relação à 
perspectiva global, supõe que muitos dos símbolos artísticos 
usados pelos índios norte-americanos podem ser observados 
nas civilizações antigas do hemisfério ocidental, bem como 
nas primeiras sociedades gregas, egípcias e outras. 

Robbins (1991) comenta que os estudantes 
indígenas talentosos ou superdotados devem desenvolver 
completamente seu potencial naquilo que eles realmente 
desejam e são capazes de realizar, e que eles devem ter 

clareza quanto a sua herança cultural e a como devem agir 
dentro da sociedade norte-americana. Sendo estudantes 
indígenas talentosos ou superdotados, devem usar sua 
capacidade para resistir às pressões dos colegas para agirem 
com conformismo, sem sentir medo, mesmo que o sistema 
da sociedade exija como norma ser conformado. Devem ter 
claros seus problemas e fazer com que os educadores os 
escutem e ajudem a aliviar estes problemas.

Este autor americano coloca que seus estudantes 
indígenas talentosos são relutantes em exaltarem a si mesmos 
acima dos outros em suas comunidades e que em discussões 
de resolução de problemas, mostram-se cuidadosos sobre 
como oferecer conselhos ou sugestões, buscando sempre ter 
certeza de não estarem sendo coercitivos ou dominadores. 
Seguidamente as sugestões dos estudantes indígenas contêm 
qualidades, mesmo quando contradizem as ideias dos outros 
estudantes; este respeito pela integridade e autonomia com 
os colegas é um valor necessário para as relações humanas 
serem mais harmoniosas. Os seus alunos indígenas mais 
realizadores frequentemente tentavam mascarar seus 
talentos, o que levava a não preencherem seu potencial e a 
se tornarem autodestrutivos. Este comportamento era devido 
a quererem sentir-se parte da comunidade de estudantes não 
indígenas, os quais achavam que não era desejável ter boas 
notas (Robbins, 1991). 

 Conforme o autor, o conceito de cultura indígena 
como algo imutável é um mito, pois ela se desenvolve 
quando as novas gerações encontram novos ambientes. As 
tradições são mantidas, mas adquirem um novo significado 
que está sempre mudando. O problema é reconhecer o 
lugar onde estão, desenvolver o tipo de relações sociais que 
eles desejam e necessitam, e decidirem sobre seu próprio 
conceito do que significa “ser índio”. Mas indígenas, assim 
como todas as pessoas, têm que se adaptar às mudanças 
do ambiente social, político e espiritual (Robbins, 1991). 

Como professores que se relacionam há anos com 
diferentes culturas indígenas no Amazonas, pensamos 
que não se trata de um mito, mas talvez de um conceito 
errôneo das pessoas que não têm a oportunidade de 
interagir com estas culturas. A lógica indígena não é a 
mesma lógica do homem branco. Os professores indígenas 
com os quais trabalhamos demonstraram muito interesse e 
compreenderam perfeitamente o objetivo da sensibilização 
sobre o que era a Educação Especial e no final disseram 
querer mais informações sobre esse assunto que era novo 
para eles. Justifica-se assim a proposta de um evento para 
sensibilizar professores indígenas Sateré-Mawé a fim de 
que aprendam a identificar e a elaborar programas para 
atendimento de seus alunos.

As equipes e o desenrolar dos encontros 
No primeiro encontro participaram 12 professores 

indígenas que responderam a um questionário após nossa 
exposição dos fundamentos legais e dos exemplos dados do 
que seriam pessoas talentosas ou superdotadas.

Em um segundo encontro, um ano depois, as duas 
professoras se reuniram no mesmo local Paraíso, com os 
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mesmos professores e outros professores indígenas que 
participavam de uma nova pesquisa integrada, solicitada por 
eles e como continuidade das questões que surgiram com 
os resultados alcançados dos estudos anteriores. Como 
entre estes professores indígenas bolsistas de iniciação 
científica, muitos não haviam participado do primeiro 
encontro de sensibilização, foi trabalhado novamente o tema 
e distribuído um instrumento composto de questionários com 
perguntas específicas para identificação de diversos talentos 
como liderança, criatividade, capacidade de planejamento, 
expressão gráfica e expressão verbal entre outros. Este 
instrumento tem sido utilizado em alguns estudos em nosso 
país, inclusive no doutorado da primeira autora deste artigo, 
no estado do Rio Grande do Sul.

Neste segundo momento, falamos sobre este 
instrumento que estava sendo oferecido para servir somente 
como exemplo, para que eles pudessem identificar quais 
seriam em sua opinião, características de talentos altas 
habilidades. Entre as sugestões para os professores, 
falamos sobre a observação das matas o estudo dos insetos, 
aves e de todos os seres vivos, investigando seus hábitos; 
o estudo dos animais de grande e de pequeno porte e suas 
utilidades; a realização de atividades de comparações e 
troca de experiências. Eles sugeriram que seria importante 
também fazer estudos de plantas, ervas medicinais e ervas 
mágicas e do universo natural e sobrenatural dos seres. 

No diálogo que se estabeleceu nesta ocasião, eles 
foram levantando algumas possibilidades, como aquela em 
que para coletar alimentos, o caçador da comunidade sem 
dúvida seria uma pessoa que teria muita habilidade para 
descobrir o animal na floresta. Outras pessoas seriam as 
que sabem inventar contos e ainda outros seriam os que 
sabem fazer desenhos complexos nas cestarias e artesanato 
de sua cultura.

Também o pajé seria uma pessoa com muitos 
conhecimentos e habilidades úteis para a comunidade, 
embora este papel já não seja mais tão procurado, 
principalmente devido ao contato com o homem branco e 
sua medicina, que tem efeito curativo mais rápido, sendo 
preferida por eles. Em pesquisa realizada anteriormente com 
esta etnia, havíamos percebido tanto nos discursos de alguns 
jovens e adultos escolarizados quanto nas observações do 
cotidiano nas comunidades, uma transformação de valores 
e sentidos tradicionais, pela assunção de lógicas diferentes 
na constituição e organização dos sentidos dados a essas 
situações de mal-estar/bem-estar do corpo e da alma. 
Tuxauas e professores(as) entrevistados na pesquisa 
anterior, que buscava identificar e interpretar os elementos 
do etnoconhecimento Sateré-Mawé sobre a relação gente/
ambiente/educação/saúde, externaram sua preocupação 
com o fato de haver uma crescente desvalorização dos 
tratamentos e curas tradicionais, e um aumento da busca 
pelos remédios do branco, mesmo quando existem processos 
de cura próprios.

Naquela pesquisa anterior, no que concerne à 
temática definida para estudo – a relação gente/ambiente/ 
saúde – o fato de pensar em saúde quando se aborda o 

ambiente, representa a maneira totalizante de compreender 
os processos da vida na cultura sateré-mawé. Nestes 
processos imbricam-se pessoas, animais, plantas, coisas 
e espíritos, cruzando-se mundos de naturezas diversas 
num único compósito de tempos e espaços variados, mas 
articulados e complementares. O mundo fragmentado e 
as informações atomizadas não fazem parte de sua forma 
de pensar e agir, diferente de nossa própria forma de ser e 
pensar no mundo dos não-indígenas.

Passaremos, a seguir, para a apresentação dos 
resultados dos nossos encontros, que está descrita em forma 
de perguntas e respostas com a própria expressão escrita 
usada pelos participantes e, na sequência, apresentaremos 
a metodologia das oficinas de arte e exemplos dos possíveis 
talentos descobertos.

Os resultados da sensibilização no primeiro 
encontro: nossas perguntas e as suas respostas

Descrevemos aqui as perguntas e somente algumas 
das suas respostas pela impossibilidade de apresentá-las 
todas. A pergunta inicial foi: Que talento ou habilidade 
você tem?

Algumas das respostas foram

(PIS1): tenho habilidade de imaginar as coisas que estão 
além do alcance do estudo formal; 

(PIS6): eu desde criança gostava de olhar a natureza infinita, 
e com isso cresci, gostava das cores que a própria natureza 
nos dá. Depois que eu comecei a saber ler e escrever, iniciei 
a minha primeira curiosidade, escrevi uma poesia sobre a 
vida da natureza. E a partir daí consegui criar poesias até 
hoje; 

(PIS7): eu tenho habilidade para cuidar das crianças, não 
somente em sala de aula mas em qualquer lugar, para mim 
as crianças são pessoas mais valiosas do mundo.

Na segunda pergunta queríamos saber Como 
descobriu? Como desenvolveu esta habilidade? Para 
que esta habilidade serve em sua vida? Suas respostas 
foram: 

(PIS1): descobri pensando sobre a natureza, tudo que está 
na minha frente, e desenvolvi lendo livros, ouvindo canções, 
mitos, discursos, falas. E está servindo no fortalecimento da 
minha descoberta enquanto ser humano.;

(PIS8): Observando outra pessoa da minha etnia cantar as 
musicas que ele criou. Esta minha habilidade desenvolvi 
no decorrer da minha adolescência, com incentivo de 
meus colegas e minha família. Esta habilidade serve pra 
me relaxar, alegrar outras pessoas e também uso para dar 
minhas aulas.

Depois pedimos que dissessem Que habilidade 
ou talento gostaria de ter e não tem? Suas respostas: 
“(PIS7): eu gostaria muito de ter talento para aprender a 
tocar violão, fazer poesias, construir letra de musica, mas 
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isso não consigo desenvolver sozinha. (PIS8): ser locutor 
de radio”.

A quarta pergunta foi: Que pessoas adultas você 
conhece que podem ser consideradas talentosas na sua 
comunidade?

Referiram que “(PIS1): Tuxaua, pois ele sabe se 
dar com várias pessoas, questões que vai surgindo na 
comunidade. (PIS8): O tuxaua. Ele toca flauta, conta 
histórias, canta a musica do ritual da tucandeira. Também 
toca gambá”.

Na quinta questionamos: O que é considerado 
valoroso ou talento raro na sua comunidade? 

E responderam que

(PIS1): Pajelança, coisa que nem todos têm acesso, e todos 
valorizam. 

(PIS6): na minha comunidade considero valoroso as danças 
tradicionais, como o ritual da tucandeira principalmente, 
esse talento é bastante raro porque nem todas as pessoas 
conseguem lidar com as musicas apropriadas para o ritual.

A sexta pergunta pediu que dissessem sobre Que 
alunos são rápidos para aprender? Buscam sempre 
novidades? São comprometidos com a tarefa? São 
lideres espontâneos? Artistas?

Com as respostas a esta pergunta as pesquisadoras 
perceberam que eles tinham compreendido o conceito que 
estávamos trabalhando. Eis suas respostas:

(PIS1): os alunos são rápidos em aprender mitos da sua 
realidade, e conseguem se motivar em fazer perguntas, e 
conseguem fazer com que os colegas lhe escutam, animam 
com suas artes, cantos, danças.;

(PIS2): sim, os alunos aprendem rápido.; 

(PIS3): é os alunos que perguntam e aquele que é curioso 
na sala de aula durante o desenvolvimento da aula.; 

(PIS4): muitas vezes esse aluno é chamado de  maluco, 
mas a comunidade se  acostumava com ele.; 

(PIS5): no meu ponto de vista o aluno que fica animado 
dentro de seu trabalho; este aluno é comprometido a 
aprender aquilo que desejava; ele é espontâneo com a sua 
tarefa; é  líder e responsável.; 

(PIS6): alunos que aprendem mais rápido são aqueles que 
têm mesmo a vontade de ter conhecimento sobre tudo o 
que está estudando, prestando atenção às explicações do 
seu mestre, enfim na matéria que está estudando. E os que 
buscam sempre novidades são alunos curiosos que procuram 
ter novos conhecimentos. Os que são comprometidos são 
aqueles que querem aprender intensamente tudo aquilo que 
está em seu redor. São lideres aqueles que tiveram desde 
criança um dom para fazer tal trabalho. Daí o professor 
ajuda por meio de seus ensinamentos para facilitar a sua 
maneira de aprender.; 

(PIS7): são aqueles alunos inquietos que perguntam, que 
querem saber de tudo, que não ficam calados. Nesses alunos 
os conhecimentos são desenvolvidos  mais rápidos.; 

(PIS8): são os alunos curiosos, agitados, inquietos.

Na sétima indagamos sobre O que o professor faz 
para ajudar esses alunos a desenvolverem seu potencial? 
O que a escola faz? O que a comunidade faz?

E suas respostas foram 

(PIS3): o professor deve ajudar o aluno da mesma forma, 
conversar trocando idéias e valorizar os trabalhos do aluno. 
A escola faz reconhecer os valoresda nossa cultura. A 
comunidade dá apoio ao trabalho da escola.

(PIS7): fazer com que o aluno continue sempre assim, dando 
liberdade para as perguntas para desenvolver o que ele ou 
ela gosta de fazer. A escola tem que ser bastante dinâmica 
para poder acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. 
A comunidade colabora mandando o aluno para a escola, a 
realizar trabalhos e rituais envolvendo os alunos.

(PIS8): o professor tem que aproveitar a curiosidade dos 
seus educandos para desenvolver a sua técnica de ensino- 
aprendizagem. Isso trará uma boa formação escolar para 
os aprendizes. A escola e a comunidade devem trabalhar 
os talentos que os educandos trazem de sua família, para 
a partir disso preparar esses aprendizes para a vida, pois 
cada talento é importante para a vida de cada um de nós.

E para finalizar, questionamos sobre O que pode ser 
feito no município?

Responderam que

(PIS1): poderia ser feito a valorização de produção de 
conhecimentos próprios das pessoas, cursos, seminários, 
preparar mais pessoas para esse tipo de atividade.

(PIS7): o município deveria dar oportunidade para nos 
desenvolvermos os nossos conhecimentos, realizar os 
encontros pedagógicos, procurar não contrariar as nossas 
decisões. 

(PIS8): o município tem que incluir no seu sistema de ensino 
currículos que atendam as habilidades dos alunos.

A seguir, tratamos sobre as oficinas de arte.

A metodologia das oficinas de arte
O grupo de indígenas para participar das oficinas 

de artes foi escolhido aleatoriamente, sendo composto por 
caçadores da comunidade de Santa Maria. Alguns vieram 
a Manaus fazer uma experiência de expressão cultural 
mais rica, enquanto outros não puderam vir, mas todos 
participaram na aldeia e em Manaus, em duas ocasiões 
diferentes. Em suas produções artísticas mostraram duas 
coisas: o uso da posição vertical na expressão do desenho 
e na particularidade temática de cada um, ainda que a 
metodologia levasse necessariamente para a diversidade 
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de assuntos. Neste sentido, deram-se os seguintes temas: 
animais, vida doméstica, vegetais. Isto nos leva para a 
sua utilização conforme os objetivos propostos no projeto 
Edusuhan, que trata da questão alimentícia dentro da aldeia, 
e não foge do tema da pesquisa desenhado em três áreas – 
a questão de técnicas de plantio, a questão da conservação 
de alimentos e elaboração dos alimentos. Muitos dos 
desenhos serão utilizados na produção de cartilhas para as 
escolas da própria etnia. 

A metodologia usada nas oficinas basicamente parte 
da aleatoriedade, iniciando-se com uma linha curva a partir da 
qual se começa a projetar o imaginário sem um tema fixo, e 
daí se desprende todo um trabalho complexo de produção de 
imagens, uma completando a outra até preencher a folha de 
papel. Inicialmente se fez este primeiro exercício em duplas 
e posteriormente, de forma individual. Um segundo exercício 
também individual e em duplas, consistiu em fixarem um 
tema e a partir de uma linha aleatória curva também – a reta 
não permite uma projeção rica da imaginação – construir 
figuras até preencher a folha. Então um terceiro exercício 
nos levou à produção também aleatória de textos, a partir 
da recopilação dos substantivos, adjetivos e verbos que os 
desenhos podem trazer, ou também expressões com as 
quais se produziram textos de temática aleatória como uma 
carta, um conto, uma poesia.

O material disponibilizado, em um primeiro momento, 
foram folhas de papel A4, lápis 6B e borracha. No segundo 
estágio, mais complexo, utilizamos o mesmo formato do 
papel A4 dividido em 4 quadrantes; em cada um, colocamos 
uma linha curva de forma aleatória e o exercício consistia 
em girar a folha lentamente para construir uma história em 4 
quadrantes, ordenadamente numerados, com um princípio e 
um fim. Neste exercício cada um foi vendo a possibilidade de 
sua história que ao ficar pronta, foi numerada em sequência. 
Logo começaram a fazer a história, colocando palavras 
que explicassem o encadeamento da ação. Em todos os 
exercícios não se procurou a questão técnica expressiva e a 
beleza, mas sim a concatenação histórica. 

No primeiro momento o importante é o tema, e 
como a pessoa vai desencadear a ação que vai terminar 
no quadrante numero 4,  logicamente. As temáticas 
elaboradas por eles eram de animais, cobras engolindo 
passarinhos, peixes fisgados. Em um segundo momento, 
fizeram manchas aleatórias com os dedos e com tintas 
coloridas, sem pensar na temática, já que a própria mancha 
permite uma maior riqueza temática e a projeção é muito 
mais ampla, sempre utilizando a linguagem das histórias em 
quadrinhos. Temos aí um primeiro e um segundo momento, 
quando os alunos se apropriam de técnicas que não foram 
transmitidas, e isso possibilitou que expusessem a sua 
cultura e imaginação, e começassem a se descobrir como 
seres criativos, promovendo a mudança da autoimagem, 
pois nesse momento constatam que podem produzir coisas 
muito boas e próprias.

Um terceiro momento é suprimir a aleatoriedade 
e começar a trabalhar questões que estão relacionadas 
à cultura local: os ritos como a tucandera, a questão dos 

Figura 1. Animais da floresta, do rio, do céu. 

Figura 2. Animais da floresta, do rio, do céu.

mitos, da origem, as fábulas e inclusive as questões da 
cotidianidade. 

Neste segundo e terceiro momentos, o trabalho 
no sentido técnico se torna mais complexo, pois as cores, 
texturas e os planos começam a interagir com os autores. 

A seguir, mostramos alguns exemplos dos possíveis 
talentos que descobrimos, observados nos detalhes e na 
riqueza de expressão dos desenhos, nos quais se constata 
uma capacidade de observação dos seres própria de uma 
relação de intimidade com o mundo natural. Conforme 
Feldhusen (1993, p. 37)
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O talento é um veiculo através do qual a cognição 
criativa pode ser expressada....é por meio da inteligência 
geral trazida para a efetividade em uma área de talento, 
que torna possível ir além do desempenho habilidoso ou 
competência, para revelar a verdadeira contribuição para 
invenções, reconceitualizações ou a produção de um novo 
trabalho de arte.

Considerações finais
Como sabemos, existe entre os brasileiros em geral, 

um desconhecimento sobre o estado do Amazonas, o maior 
no país, os povos que habitam a floresta e sua forma de 
ser, de pensar, de viver e explicar o mundo. Questões 
sobre educação, saúde e territórios indígenas são políticas 
e ideológicas e estão presentes na mídia geralmente 
apontando as dificuldades por que passam, enquanto outras 
têm caráter de denúncia de conflitos com a sociedade 
maior. No estado, existem sessenta e cinco povos indígenas 
(83.966 indivíduos) dos duzentos e quinze (345 mil 
indivíduos em terras indígenas) hoje existentes no Brasil5, os 
quais falam cerca de vinte e sete das cento e oitenta línguas 
ainda remanescentes no país. Como no Amazonas são 
várias as etnias, com culturas e línguas próprias, grupos de 
pesquisa como o deste artigo mantêm-se fazendo estudos 
durante algum tempo em uma mesma etnia, sempre a partir 
de resultados dos estudos anteriores e dos interesses e 
solicitações dos próprios indígenas, utilizando diferentes 
metodologias e ferramentas de estudo. 

A realização da atual pesquisa integrada na área 
Sateré-Mawé, que deu continuidade às anteriormente 
realizadas, possibilitou o desenvolvimento de diálogo e 
saberes interculturais, na medida em que articulou não 
somente profissionais de várias áreas do conhecimento 
científico, como também os professores Sateré-Mawé e 
comunitários, com seus conhecimentos tradicionais. A equipe 
de professores da universidade disponibilizou conhecimentos 
e tecnologias sobre hábitos e produção alimentares, visando 
refletir e discutir usos culturais tradicionais e possíveis 
mudanças em valores e costumes para consecução 
de melhores condições de vida e de inserção dessas 
comunidades no desenvolvimento econômico e social do 
país com sustentabilidade. 

A definição de pressupostos teórico-metodológicos 
da pesquisa-ação ensejou condições favoráveis ao 
encaminhamento de procedimentos que permitiram a todos 
que participaram das ações a apreensão de multiplicidade 
de elementos da realidade indígena, os quais certamente 
passariam despercebidos se houvesse um rígido protocolo 
metodológico de investigação. As diversas oficinas foram 
filmadas e vídeos editados para serem utilizados nas escolas 
e comunidades, além do relatório final. A aprendizagem foi 
mútua – das culturas do branco e da cultura Sateré-Mawé, e 
entre a equipe de professores universitários, que, cada um 
em sua especialidade, contribuiu para que o processo se 
desenrolasse em harmonia.

Neste artigo tratamos de um aspecto – identificação de 
talentos e oficinas de arte –, relatando sobre a sensibilização 
para o campo da Educação Especial, antes desconhecido 
na Educação Indígena, e que é importante, pois permite 
um olhar diferenciado para os que têm maior potencial, ou 
os que têm alguma deficiência em sua etnia. Mesmo que 
não proporcionem resultados imediatos que possam ser 

5  Segundo o Banco de Dados da FUNAI, www.funai.org.br, em 
13/09/2005 

Figura 3. Pais e sua criança colocando a luva do ritual da 
Tucandera. 

Figura 4. A reprodução.
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apresentados aqui, o tema poderá interessá-los futuramente. 
Ao usar a metodologia de pesquisa-ação, não visamos 
respostas imediatas, mas “facilitar a busca de soluções 
para problemas reais para os quais os procedimentos 
convencionais têm pouco a contribuir” (Thiollent, 2003, p. 
10). Como lemos no corpo do artigo, em suas respostas 
na sensibilização, os professores apresentaram várias 
ideias que poderão ser agilizadas como propostas de ação 
para atender alunos indígenas que apresentem um maior 
potencial. 

O desenvolvimento das oficinas de expressão 
cultural, assim como os cursos práticos e as atividades 
de levantamentos na área indígena, realizados como 
parte das estratégias de investigação e de produção de 
resultados da pesquisa ampla, além de revelar talentos 
indígenas, apontou para significativa constatação: a de que 
as representações dos sateré-mawé sobre os elementos 
da sua alimentação revelam uma concepção totalizante da 
realidade, em que homem e natureza encontram-se numa 
imbricação estruturante. Sabemos que os Sateré-Mawé 
são detentores de sistemas de conhecimentos – saberes, 
tecnologias, crenças, mitos – os quais são respeitados 
como base da construção/apropriação de conhecimentos 
e tecnologias de cunho científico, demonstrados durante 
o processo desenvolvido em conjunto com os professores 
e comunidades que participaram.  Esta constatação 
demonstra o quanto o pensamento dos Sateré-Mawé se 
mostra multidimensional, construindo-se na direção daquilo 
que Morin (2000b) denomina de pensamento complexo. Em 
outras palavras, o pensamento sateré-mawé ensina aos não-
índios a desconstruir a fragmentação própria do pensamento 
cartesiano, que se estrutura em disciplinas instituídas ainda 
no século XIX, na formação das universidades modernas. O 
que o pensamento sateré-mawé nos ensina é a transgressão 
a essa disciplinaridade, rompendo as fronteiras entre os 
diferentes saberes.
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Psicologia Escolar no Brasil e no Maranhão: 
percursos históricos e tendências atuais

Tatiana Oliveira de Carvalho 
Claisy Maria Marinho-Araujo

Resumo

Discute-se o cenário atual da Psicologia Escolar no Maranhão, tendo como parâmetro as transformações ocorridas nas últimas décadas em 
âmbito nacional. Foi realizado um estudo bibliográfico sobre o tema, a partir do qual se levantaram reflexões sobre o histórico e as tendências 
atuais no âmbito da formação e atuação do psicólogo escolar no estado. Considera-se que no Maranhão necessita-se da contribuição de 
psicólogos escolares que, seguros de seu papel e intencionalidade, construam uma identidade profissional comprometida com as transformações 
sociais do contexto local, o que começa a se efetivar através do aprimoramento da formação na área.

Palavras-chave: Psicologia Escolar, formação do psicólogo, atuação do psicólogo.

School Psychology in Brazil and in the State of Maranhão: history and 
current trends

Abstract

This paper presents a discussion on the current scenario in School Psychology in the State of Maranhão. We use, as parameter, the transformations 
that occurred throughout the country in the last decades. . A bibliographic study on the subject has been carried out and used for later reflections 
about the history and current trends regarding the training and work of school psychologists in the State of Maranhão. We concluded that 
Maranhão needs the contribution of school psychologists who are certain of their role and intentions so they can build their professional identity 
with commitment to local social transformations, which starts with the improvement of expertise in the area.

Keywords: School Psychology, psychologist performance, psychologist education.

Psicología escolar en Brasil y en Maranhão: Recorridos  
históricos y tendencias 

Resumen

Se discute el escenario actual de la Psicología Escolar en el estado de Maranhão, usando como parámetro las transformaciones de las últimas 
décadas en el ámbito nacional. Fue realizado un estudio bibliográfico sobre el tema, a partir del cual se levantaron reflexiones sobre la historia y 
las tendencias actuales en el ámbito de la formación y actuación del psicólogo escolar en el estado. Se considera que en Maranhão es necesaria 
la contribución de psicólogos escolares que, seguros de su papel e intencionalidad, construyan una identidad profesional comprometida con las 
transformaciones sociales del contexto local, lo que comienza a hacerse efectivo a través del perfeccionamiento de la formación en el área. 

Palabras-clave: Psicología escolar, formación del psicólogo, actuación del psicólogo.
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A Psicologia se difunde no Brasil, na transição do século 
XIX para o século XX, como campo de estudos e pesquisas 
da Medicina e da Pedagogia. Ao longo deste último século, 
viu-se surgir e crescer a demanda por profissionalização e 
capacitação na área. Na década de 50, surgiu a graduação 
em Psicologia e, na década seguinte, a regulamentação da 
profissão de psicólogo, com a consolidação da Psicologia 
Escolar como uma das áreas de atuação deste profissional.

Apesar de sua história recente, a Psicologia no Brasil 
tem sido marcada por mudanças paradigmáticas que refletem 
a tentativa de rompimento com os padrões tradicionais da 
teoria e da prática psicológica. Desde seus primórdios, a 
Psicologia brasileira esteve articulada à Educação, de forma 
que a história da Psicologia Escolar tem acompanhado esse 
movimento de mudança em direção a novos referenciais 
teórico-práticos. Compreende-se, atualmente, que a 
Psicologia Escolar não é uma mera área de aplicação da 
Psicologia, mas um campo de produção de conhecimentos, 
de pesquisa e de intervenção (Araujo, 2003).

O paradigma positivista, sobre o qual a Psicologia 
científica nasceu há pouco mais de um século, definiu 
um padrão de ciência psicológica que fora adotado pelo 
Brasil e transposto para a prática educativa em forma de 
um modelo clínico e acrítico de intervenção na escola 
(Antunes, 2003; Campos & Jucá, 2003; D. B. de Carvalho, 
2004). O foco principal da Psicologia articulada à Educação, 
nessa perspectiva, era o atendimento a dificuldades de 
aprendizagem dos alunos, culpabilizados por seu fracasso, 
cuja análise era feita com a utilização descontextualizada e 
estigmatizadora de testes psicológicos. Dentre as primeiras 
formas de aplicação da Psicologia no Brasil, em seu diálogo 
com o campo educativo, surgia também a Orientação 
Profissional, com o mesmo instrumental metodológico 
limitado à utilização de testes ((D. B. de Carvalho, 2004).

As décadas de 70 e 80 assistiram à emergência 
de duras críticas a essa forma de ação da Psicologia na 
Educação. Bock (1999) analisa que, especialmente a 
partir da década de 80, diante das condições de vida tão 
deterioradas do povo brasileiro, geradoras de sofrimento 
psíquico, os psicólogos já não puderam mais manter-se 
de costas para esta realidade. Rompendo com a tradição 
individualista, naturalizante e patologizante da ciência e da 
prática psicológicas, começou a surgir uma nova Psicologia, 
que está se transformando para atender à exigência de 
compromisso social. Cada vez mais amplamente aceito 
pela categoria como critério de qualidade da intervenção 
psicológica, tal compromisso se expressa através da postura 
crítica do profissional perante a realidade de seu contexto de 
atuação e de atitudes condizentes à busca da transformação 
das condições de vida das pessoas com as quais trabalha.

A Psicologia Escolar brasileira, nos últimos anos, 
tem também buscado responder a esse apelo. No início da 
década de 90, ainda marcado por uma grande inquietação 
da psicologia brasileira com questões relacionadas a sua 
identidade e seu compromisso social, instituiu-se o Grupo de 
Trabalho de Psicologia Escolar/Educacional da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 

– ANPEPP. Os trabalhos deste grupo, que mantém 
representações de vários estados, vêm possibilitando um 
grande salto no que diz respeito à ampliação da leitura da 
realidade nacional relativa à área da Psicologia Escolar. 
Exemplo disso é o livro Psicologia Escolar: Compromisso 
Social (Martínez, 2005a), que espelha as reflexões e debates 
que vêm sendo desenvolvidos pelo grupo. No Nordeste, 
destacam-se os trabalhos de Yamamoto (2004) e Herculano 
Campos (Campos & Jucá, 2003), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

Nessa mesma época, foi fundada a Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – ABRAPEE 
– por psicólogos interessados em congregar os estudiosos 
e profissionais da área, visando, dentre outros objetivos, 
incentivar a melhoria da qualificação e serviços profissionais, 
além de estimular e divulgar pesquisas em Psicologia 
Escolar. Os psicólogos associados à entidade são dos mais 
diversos estados brasileiros.

No Maranhão, estado nordestino com um 
desenvolvimento ainda restrito na área da Educação 
e, especificamente, da Psicologia Escolar, a situação 
precária em que vive grande parte de sua população 
vem se constituindo em um apelo para que estudos, 
pesquisas e intervenções psicológicas comprometam-
se com a transformação desta realidade. A Psicologia 
Escolar maranhense vem aos poucos reconhecendo que 
tem uma contribuição importante a oferecer em relação às 
necessárias transformações sociais no estado. O resgate 
da história e das tendências atuais da Psicologia Escolar 
no Brasil e no Maranhão faz ver que a construção de uma 
formação mais consistente na área tem surgido como uma 
valiosa perspectiva de desenvolvimento de competências 
de profissionais comprometidos socialmente com o cenário 
educacional maranhense.

Quadro atual da Psicologia Escolar no Brasil
A Psicologia Escolar, no cenário brasileiro atual, tem 

fomentado inúmeros estudos, pesquisas e publicações que 
tem subsidiado novas práticas na área. Maluf (2003) identifica 
que a Psicologia Escolar brasileira está entrando em uma 
nova fase, “na qual se multiplicam ações afirmativas, que 
dão respostas a vigorosas e pertinentes críticas formuladas, 
sobretudo na década de 1980” (p. 137). A multiplicidade de 
ações a serem desenvolvidas pelo psicólogo escolar vem 
sendo enfatizada por diversos autores da área (Antunes, 
2003; Guzzo, 1999; Martínez, 2003; Rossi & Paixão, 2003; 
Senna & Almeida, 2005; Tanamachi, 2000). As atividades e 
funções deste profissional diversificam-se e abrangem, cada 
vez mais, outros contextos educativos, além da escola. É 
com o passar do tempo, segundo Antunes (2003), que se 
poderá compreender mais ampla e nitidamente tamanha 
pluralidade das ações possíveis para a Psicologia Escolar 
contemporânea no Brasil.

As tendências atuais da Psicologia Escolar brasileira 
estão em consonância com o que Guzzo (1999) constatou 
no cenário mundial. Acompanhando discussões em 
âmbito internacional, a autora constata que a Psicologia 
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Escolar tem sido concebida como uma especialidade que 
dá suporte a instituições escolares nas questões sobre o 
desenvolvimento humano, buscando solucionar problemas e 
propor estratégias de intervenção. Discutem-se modelos de 
atuação profissional e o preparo do psicólogo para assumir 
adequadamente suas funções. “O modelo de atuação passa 
a ser proativo, em que toda a intervenção psicológica passa 
a um caráter sistêmico, com focos em grupos mais do 
que indivíduos e atendendo à necessidade de alunos em 
diferentes fases do seu desenvolvimento” (Bear, Minke & 
Thomas, citado por Guzzo, 1999, p. 135-136).

 Há uma necessidade premente de se 
desenvolverem novos modelos de atuação, bem como de 
se dar reconhecimento às iniciativas que já surgem neste 
sentido, tanto por parte da sociedade quanto dos próprios 
profissionais psicólogos escolares. Sensível a essa realidade, 
Araujo (2003) desenvolveu uma pesquisa interventiva com 
psicólogos escolares vinculados à Secretaria de Educação 
do Distrito Federal, promovendo uma formação em serviço 
e assessoria à sua prática profissional. Como fruto deste 
trabalho, propôs um modelo de intervenção institucional 
e relacional (Araujo & Almeida, 2003; Marinho-Araujo & 
Almeida, 2005a), entendida como uma possibilidade de 
prevenção em Psicologia Escolar.

A intervenção institucional e relacional funda-se em 
ações e estratégias orientadas para que o psicólogo escolar 
promova a reflexão e a conscientização de funções, papéis 
e responsabilidades dos sujeitos que atuam no cotidiano 
da escola, incentive a construção de estratégias de ensino 
diversificadas e busque, com a equipe escolar, a superação 
dos obstáculos à apropriação do conhecimento pelos 
alunos. Trata-se de uma atuação dinâmica, participativa e 
sistemática na instituição, que tem as relações interpessoais 
como foco principal de investigação e intervenção (Araujo, 
2003; Araujo & Almeida, 2003; Marinho-Araujo & Almeida, 
2005a).

Este modelo de atuação preventiva em Psicologia 
Escolar atesta as profundas inovações que estão surgindo 
na área, sustentadas por ações críticas de psicólogos 
que assumem uma postura mais compromissada em seu 
exercício profissional. Outro exemplo significativo de um 
novo modelo de atuação que surgiu como contraponto às 
práticas acríticas em Psicologia Escolar encontra-se em 
Neves e Almeida (2003), que propõem que a avaliação e 
intervenção nas queixas escolares se desenvolvam a partir 
da coresponsabilização dos professores, alvos primordiais 
da atuação do psicólogo escolar. Superando as práticas 
diagnósticas e remediativas focadas no aluno, seu trabalho 
começaria com a escuta e orientação daquele que formula a 
“queixa” direcionada ao educando – o professor, abrangendo, 
em seguida, ações voltadas às instituições escolar e familiar 
para, então, chegar à abordagem ao aluno, apenas nos 
casos em que isso se fizer necessário. Isso se justifica pela 
visão mais ampla a partir da qual se entende o processo 
educativo atualmente, em que o sujeito da aprendizagem é 
compreendido como participante de uma complexa rede de 
relações que o constituem e que são por ele constituídas.

Os novos paradigmas que estão norteando a 
Psicologia Escolar brasileira contemporânea, a nova ética e 
o compromisso social emergente têm exigido posturas dos 
profissionais para as quais “nem sempre há suficiente preparo, 
seja no plano técnico, seja no plano pessoal” (Cruces, 2005, 
p. 62). Autores como Marinho-Araujo e Almeida (2005a; 
2005b) e Correia e Campos (2004) afirmam que a formação 
inicial deficiente é um dos fatores que levam à problemática 
da indefinição do papel e/ou função do psicólogo escolar. 
Apontam, também, para fatores históricos, para a pluralidade 
e o paradoxo entre as tendências teóricas, para a questão 
do ambiente desfavorável (em termos de recursos e/ou 
apoio) e para o fato de o psicólogo escolar se confrontar, no 
contexto profissional, com outros profissionais com funções 
aparentemente bem definidas. Como implicações dessa 
problemática, os autores pontuam a dificuldade na inserção 
do profissional no contexto educacional e sentimentos de 
angústia e insegurança, gerando indefinição do campo de 
atuação e da identidade profissional.

A coexistência, nos dias atuais, de modelos de atuação 
em Psicologia Escolar críticos e inovadores, por um lado, 
e práticas fundamentadas em uma visão estigmatizadora 
e remediativa, por outro, é uma realidade, reconhecida por 
Cruces (2003). Modelos de atuação restritos, curativos e 
acríticos, afetaram negativamente o reconhecimento desse 
papel profissional no Brasil, conforme análise feita por 
Guzzo (1999) ainda na década de 90, uma vez que, dessa 
forma, o psicólogo escolar não respondia satisfatoriamente 
à promoção do desenvolvimento dos educandos. Esta 
autora já defendia que a melhoria deste quadro passaria 
pelo investimento na formação continuada do psicólogo 
escolar, bem como pela crítica da prática e dos papéis que 
historicamente os psicólogos escolares vieram assumindo 
no contexto educacional.

Cantalice (2006), a partir de entrevista com a Prof.ª 
Dr.ª Denise Fleith, explicita a visão da referida psicóloga. Para 
Fleith, neste início de milênio, os profissionais que atuam em 
Psicologia Escolar estão, gradualmente, conscientizando-
se “das múltiplas tarefas que podem desenvolver, do papel 
inovador que podem exercer na escola, da necessidade de 
se trabalhar interdisciplinarmente, indo além das atribuições 
tradicionalmente delegadas ao psicólogo escolar” (p. 147). 
Daí estes profissionais virem obtendo mais visibilidade no 
contexto escolar.

Apesar das indefinições e dificuldades enfrentadas 
pelos profissionais da área, o psicólogo escolar, como 
pontuado por Antunes (2003), vem se comprometendo 
crescentemente com a superação dos problemas 
educacionais e buscando criar possibilidades de construção 
de uma educação mais democrática e efetiva. A questão 
ética, nessa perspectiva, passa a ser central, sendo 
enfrentada não apenas no âmbito da ética profissional, mas 
fundamentalmente de ética social.

Alinhada a essa visão, Joly (2008) convida o 
psicólogo escolar a uma postura crítica, política e pró-ativa, 
enfatizando a relevância da presença deste profissional 
na equipe da escola, a fim de contribuir para “potencializar 
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as ações democráticas que visem à qualidade do ensino, 
comprometido com as necessidades e carências da 
sociedade brasileira” (p.11). Vê-se que, dessa forma, o 
psicólogo assume um papel crucial na constituição de uma 
cultura de sucesso escolar.

Vendo como papel do psicólogo escolar a intervenção 
nos processos subjetivos que promovem conscientização 
dos sujeitos atores do processo educacional, Guzzo (2005) 
afirma: “a ação do psicólogo é política, na medida em que 
deve influenciar mudanças em seu contexto de trabalho” (p. 
23). Mais do que um processo de caráter meramente abstrato, 
a conscientização, segundo a autora, se caracteriza por um 
processo de transformação pessoal e social do sujeito, na 
descoberta de sua realidade. “É mais do que uma mudança 
de opinião sobre a realidade, é a mudança na forma de se 
relacionar no mundo” (Guzzo, 2005, p. 27).

Ao trabalhar em prol da conscientização dos sujeitos, 
intervindo em processos subjetivos, o psicólogo escolar 
está se colocando como mediador do desenvolvimento 
humano nos contextos educativos, quer seja na 
perspectiva do desenvolvimento infantil, do adolescente 
ou do desenvolvimento adulto. Seu trabalho, a partir desta 
orientação, abrange todos os sujeitos que compartilham da 
subjetividade institucional, dos alunos à equipe pedagógica, 
à família e aos demais atores institucionais.

A Psicologia Escolar no Maranhão

Caracterização do contexto maranhense
O Maranhão é o oitavo maior estado brasileiro. 

Situado na Região Nordeste, faz fronteira com os estados 
do Piauí, Pará e Tocantins, além de ser banhado pelo 
Oceano Atlântico. Possui 217 municípios, dentre os quais 
os cinco maiores são: São Luís, Imperatriz, Timon, Caxias 
e Codó. São Luís, capital do Maranhão, foi fundada pelos 
franceses em 8 de setembro de 1612, na ilha de São Luís. O 
município possui 870.028 habitantes, sendo 837.584 na área 
urbana e 32.444 na área rural. Sua economia é baseada no 
comércio6.

Segundo dados do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento levantados em 20007, o Maranhão 
possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,636, 
o pior do país, cuja média é de 0,766. Os 27 municípios 
brasileiros com menor renda per capta são maranhenses e 
das 100 cidades com menor renda, 83 ficam no estado.

O Maranhão é o estado brasileiro que possui a 
menor média de escolaridade (3,6 anos), com uma taxa 
de analfabetismo que atinge 22% da população com mais 
de 10 anos de idade. A parcela empobrecida do povo, que 
corresponde à grande maioria dos maranhenses, tem seu 
percurso de educação formal atrelado ao ensino público. 

6  Informações obtidas em janeiro de 2008, nos portais eletrônicos 
do Governo do Estado do Maranhão (http://www.ma.gov.br) e da 
Prefeitura de São Luís (http://www.saoluis.ma.gov.br).
7  Informações obtidas em outubro de 2008, no portal eletrônico do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD: 
http://pnud.org.br

Resultados preliminares do Censo Escolar 20078 revelam 
que, no Maranhão, mais de 90% das matrículas efetuadas 
neste ano, no nível básico do ensino regular, foram em 
escolas da rede pública (municipais, estaduais e federais).

Tentativas têm sido feitas no sentido de reverter 
esse quadro. Conforme afirma Prezia (2005), organizações 
governamentais e não-governamentais têm se unido 
na promoção de ações de capacitação de secretários e 
conselheiros municipais, tendo em vista a elaboração de 
medidas que melhorem as condições socioeconômicas do 
Estado. Os esforços de enfrentamento, portanto, surgem 
de entidades sem fins lucrativos, ligadas tanto à iniciativa 
pública quanto privada.

Atribui-se o aprofundamento da miséria do 
Maranhão, nas últimas décadas, a medidas governamentais 
que prejudicaram os mais pobres e beneficiaram grandes 
grupos econômicos que, em troca, disponibilizaram seu 
poder aquisitivo para favorecer os que dominavam a 
máquina pública. Estes, dessa forma, foram gradualmente 
fortalecendo sua influência política no estado.

Analisando este fenômeno, Costa (2006) afirma 
que nas últimas décadas estabeleceu-se uma estrutura 
oligárquica e patrimonialista de poder no Maranhão, baseada 
no uso abusivo da máquina pública com vistas à ascensão, 
reprodução e perpetuação de grupos específicos no poder 
regional. Tal estrutura, segundo o autor, “é tecida por relações 
de poder, práticas políticas, visões de mundo, conformando 
uma cultura política específica” (Costa, 2006, p. 23). Essa 
cultura está fortemente enraizada, tendo sobrevivido a todas 
as mudanças experimentadas pelo Brasil ao longo do século 
XX e se tornado um grande obstáculo à democratização do 
estado. Mudanças recentes no cenário político do Maranhão 
ainda não se mostraram suficientes para promover uma 
transformação neste aspecto.

Breve história da Psicologia Escolar no Maranhão
A Psicologia chegou ao Maranhão pelas mesmas 

vias que marcaram sua chegada a outras regiões do Brasil, 
apesar de bem tardiamente em comparação a estas. O 
estudo dos fenômenos psicológicos esteve por muito tempo 
atrelado às áreas médica e educacional. Enquanto profissão, 
a conquista de seu espaço deu-se de forma lenta, com raras 
oportunidades de atuação para o psicólogo.

Em sua capital, São Luís, onde surgiram os primeiros 
psicólogos no estado, até a década de 70 inexistiam serviços 
profissionais de Psicologia, conforme afirma Araújo (2005a). 
Foi naquela década que se iniciou uma atuação ainda 
restrita, com a chegada de profissionais formados em outros 
estados.

A maioria dos psicólogos recém-chegados atuou 
na área da Psicologia Organizacional, na qual havia maior 
demanda. Alguns atuaram na área clínica e raramente se 
encontravam psicólogos nas escolas (realidade observada 
ainda nos dias de hoje). Quando isso acontecia, segundo 
8  Dados obtidos em dezembro de 2007, no portal eletrônico do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP: http://www.inep.gov.br.
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a autora, essa atuação se restringia à aplicação de testes 
vocacionais.

Na década de 80, enquanto a Psicologia brasileira vivia 
um momento de intensas e significativas ressignificações, as 
questões referentes a esta ainda nem sequer faziam parte 
do cotidiano da maioria da população do Maranhão, uma 
vez que no estado existiam situações mais graves ligadas 
a outros problemas, como o da educação (Araújo, 2005b). 
Somado a isso, havia um desconhecimento generalizado 
acerca da atuação deste profissional.

Mesmo com a chegada de psicólogos no estado, era 
comum que as pessoas procurassem, em detrimento destes, 
o Padre João Mohana, para tratarem de assuntos de ordem 
psicológica, sem diferenciarem atendimento psicológico e 
religioso. Araújo (2005b) relata que este padre, estudioso 
da ciência psicológica, recebia grande reconhecimento da 
população por seu trabalho pautado em uma “psicologia 
iluminada pela fé” (p. 148).

Com o passar dos anos, a necessidade do trabalho 
do psicólogo no Maranhão foi lentamente se estabelecendo. 
Apenas na década de 90, porém, surgiram cursos de 
graduação em Psicologia no estado, em São Luís. No início 
da década, instituiu-se o curso da Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA – e, no final dos anos 90, o curso do 
Centro Universitário do Maranhão – UNICEUMA (Araújo, 
2005a). Estes dois cursos de graduação em Psicologia, 
o primeiro vinculado a uma instituição pública federal e o 
segundo a uma instituição privada, são os únicos existentes 
no Maranhão até a data atual. Ambos oferecem estágios em 
diversas áreas da Psicologia, incluindo a Psicologia Escolar. 
Pouco se desenvolvem, porém, atividades de pesquisa e 
extensão universitária nesta área, ligadas às demandas do 
estado, tendo em vista a falta de apoio institucional9.

A graduação em Psicologia no Maranhão vem 
se organizando em um momento no qual, por um lado, 
elaboram-se críticas e propostas de reestruturação da 
formação em Psicologia no âmbito nacional, e, de outro, 
vive-se, na Psicologia Escolar brasileira, um período de 
transição, marcado por uma tendência a negar os padrões 
tradicionais de formação e atuação na área. Observa-se que 
muitos profissionais formados no estado, especialmente 
aqueles que intencionam atuar em Psicologia Escolar e 
estão conscientes das sérias limitações de sua formação 
inicial, como a pouca ênfase dada à área no currículo e às 
atividades de pesquisa e extensão, inquietam-se em busca 

9  Na UFMA, o estágio curricular em Psicologia Escolar é oferecido 
desde 1997. Entre 2002 e 2005, foi realizada, nesta universidade, 
a pesquisa “Gravidez na adolescência: características da educação 
sexual proporcionada ao aluno adolescente em escolas públicas 
de São Luís-MA”, coordenada pelos professores do Departamento 
de Psicologia Maria Áurea P. Silva, Márcia Antonia P. Araújo, Paula 
Frassinetti Souza e Manoel William F. Gomes. Desde 2006, há um 
Projeto de Extensão em efetivação com os mesmos professores, 
intitulado “Educação sexual: envolvimento de professores e pais de 
alunos em um trabalho psicossocial na escola”. Estas são as únicas 
atividades de pesquisa e extensão universitária em Psicologia 
Escolar das quais se tem notícia no Maranhão até a presente data. 
(Informações cedidas pela Profa. Ms. Maria Áurea P. Silva, em 
janeiro de 2007.)

de oportunidades de formação continuada que possam lhes 
proporcionar uma maior clareza e segurança na atuação 
profissional.

Até outubro de 2008, o Conselho Regional de 
Psicologia 1110 - Seção Maranhão, havia registrado cerca 
de oitocentos psicólogos no estado, dentre graduados 
no Maranhão e em outros estados. Embora a atuação do 
psicólogo nas cidades do interior esteja se ampliando, mais 
de quinhentos profissionais encontram-se em São Luís. Não 
há informações consistentes acerca da área de atuação 
desses profissionais, uma vez que o Conselho encontra 
dificuldades para obter e atualizar dados desta natureza 
junto a estas pessoas11.

Não raras vezes, como demonstrado em pesquisa 
anterior (T. O. de Carvalho, 2007), ouve-se de psicólogos 
formados no Maranhão que sua graduação possibilitou-
lhes ter maior clareza acerca do que o psicólgo escolar não 
deve fazer, em detrimento da compreensão acerca de suas 
possibilidades de atuação. Para além das peculiaridades 
do contexto local, percebe-se que a indefinição do papel 
do psicólogo escolar é uma realidade nacional. Assim 
como acontece em outras regiões brasileiras, percebe-
se variedade de modalidades de atuação entre os poucos 
psicólogos escolares do estado.

Há insuficiência de possibilidades de formação 
continuada na área para estes profissionais, o que pode ser 
constatado pela constante busca por estas possibilidades 
em outros estados. Pode-se perceber, também, que muitos 
psicólogos que desde a graduação demonstravam interesse 
e fizeram estágio em Psicologia Escolar acabam inserindo-
se em formações e atuações em outras áreas, devido à falta 
de oportunidades no estado ou à insegurança para atuar 
(Carvalho, 2007).

No Maranhão, as escolas privadas, o sistema 
educacional público, bem como as instituições educacionais 
do terceiro setor (ONGs, associações etc.), têm 
crescentemente demandado o serviço de Psicologia Escolar, 
ainda que esse crescimento seja lento. A título de exemplo, 
tem-se que a Prefeitura de São Luís, em fevereiro de 2008, 
realizou concurso público para a Secretaria Municipal de 
Educação abrindo quatro vagas para psicólogo, sendo 
duas delas para psicólogo especialista em Psicopedagogia. 
Isso torna urgente a melhoria da formação na área, tendo 
em vista a necessidade de se consolidar uma Psicologia 
Escolar comprometida com as transformações no cenário 
educacional maranhense.

Novas perspectivas para a Psicologia Escolar 
no Maranhão: A formação como instrumento de 
transformação

Mudanças recentes no âmbito da formação inicial 
em Psicologia Escolar no Maranhão, especialmente as 
atreladas à UFMA, têm engendrado novas perspectivas 
10  O CRP 11, cuja sede fica em Fortaleza-CE, abrange os estados 
Ceará, Piauí e Maranhão.
11  Dados obtidos junto a membros do Grupo Gestor do CRP 11 – 
Seção Maranhão, do triênio 2008-2010.
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para a atuação na área. No presente artigo, centrar-se-á a 
análise apenas na experiência do curso de Psicologia desta 
Universidade.

Após passar quase dez anos tendo uma única 
professora efetiva em seu quadro vinculada à área da 
Psicologia Escolar, a Universidade realizou, em 2006, 
concurso público direcionado especificamente para 
preenchimento de uma vaga nesta área. Contudo, em razão 
da carência de professores efetivos no quadro, acabaram 
sendo contratadas mais duas docentes, também aprovadas 
no mesmo concurso. Houve um número significativo de 
candidatos vindos de outros estados para concorrer ao 
concurso, sendo que duas das classificações foram por 
parte de psicólogas maranhenses, cuja graduação foi 
pela própria universidade, que buscaram aprofundamento 
conceitual e teórico em formação acadêmica mais densa, 
em nível de mestrado e doutorado, no Rio de Janeiro e em 
Brasília. Com a entrada de mais uma professora substituta 
com mestrado e atuação voltados para a área, o quadro 
atual do Departamento de Psicologia da UFMA conta com 
cinco professoras na área de Psicologia Escolar.

Os frutos desta nova configuração já se fazem 
notar, através do fortalecimento de um grupo de docentes 
que, partindo de uma grande diversidade teórica, a qual 
só enriquece a área, têm em comum a intencionalidade de 
suas ações no sentido de construir uma Psicologia Escolar 
ancorada no compromisso com a transformação do cenário 
educacional maranhense. Atuando nos âmbitos do ensino, 
da pesquisa e da extensão, este grupo tem como perspectiva 
contribuir para a formação inicial e continuada de psicólogos 
escolares que desenvolvam ações profissionais que 
efetivem o relevante papel que a Psicologia tem a cumprir 
na interseção com a Educação no Maranhão.

No âmbito do ensino, em nível de graduação, onde 
as transformações têm sido mais imediatas, destaca-se 
o fato destes professores terem assumido as disciplinas 
relacionadas à área da Psicologia Escolar12, que muitas 
vezes foram distribuídas entre os docentes tendo como 
critério fundamental a disponibilidade de sua carga horária. 
São relevantes também as recentes reformulações no 
estágio curricular na área, relacionadas à ampliação das 
atividades realizadas devido à possibilidade de um maior 
acompanhamento dos estagiários por parte de duas 
supervisoras docentes.

Psicologia Escolar e compromisso social no 
Maranhão: Reflexões a partir do estágio curricular 
da UFMA

Estão se estruturando duas modalidades de estágio 
em Psicologia Escolar na UFMA, sendo uma aberta a alunos 
a partir do 7º período e a outra a alunos do 9º período em 
diante, sendo o critério principal para esta diferenciação 
as disciplinas cursadas pelos mesmos. Em ambas as 
modalidades desenvolve-se com os estagiários um trabalho 
12  Psicologia Escolar; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia 
do Desenvolvimento I, II e III; Psicopedagogia Terapêutica; 
Psicomotricidade. 

de Psicologia Escolar institucional relacional, de caráter 
preventivo (Marinho-Araujo & Almeida, 2005a), pautado na 
intencionalidade da atuação profissional. Ao chegarem à 
escola que é campo do estágio, os estagiários iniciam seu 
trabalho realizando o Mapeamento Institucional, que os 
permite construir dados acerca da dinâmica institucional e 
refletir sobre estes, de forma a subsidiar o planejamento e 
implementação de ações condizentes às necessidades do 
contexto escolar.

O que diferencia a primeira modalidade do estágio 
da segunda é a ênfase, na última, para o acompanhamento 
do processo ensino-aprendizagem. Os estagiários desta 
modalidade desenvolvem um trabalho voltado à avaliação 
e intervenção nas queixas de aprendizagem, partindo de 
uma perspectiva crítico-reflexiva que supera a atuação 
centralizada no aluno e envolve toda a instituição escolar 
(Neves & Almeida, 2003).

O estágio curricular em Psicologia Escolar está 
acontecendo atualmente em uma das unidades do Colégio 
Universitário – COLUN, escola de aplicação da UFMA. 
Situada em um bairro pobre de São Luís, a escola é pública, 
mantida com recursos da universidade, e atende alunos 
da 2ª à 8ª série do Ensino Fundamental. Deparando-se 
com uma realidade que apela à emergência de profundas 
transformações institucionais, os estagiários são desafiados 
a assumirem o caráter político que a intervenção psicológica 
deve possuir (Guzzo, 2005), buscando influenciar mudanças 
na escola.

Como constatado por Galdini e Aguiar (2003), Guzzo 
(2005), Patto (2005) e muitos outros autores, a situação 
do ensino público no Brasil é bastante precária. Apesar de 
garantirem um aumento do número de vagas nas últimas 
décadas, por não terem verdadeiramente investido na 
melhoria do ensino, as escolas públicas brasileiras têm 
mantido um discurso de inclusão bastante contraditório à 
exclusão verificada na realidade entre as camadas mais 
pobres da população, que dependem dessas instituições.

Imobilizada diante de um cotidiano promotor de um 
processo adaptativo e domesticado de seus educandos 
em relação ao mundo, esta “escola amordaçada” (Guzzo, 
2005) pouco tem conseguindo fazer pelas possibilidades de 
transformação coletiva e individual. Tem-se defendido que a 
presença do estagiário, neste contexto, ao se exercitar no 
lugar de profissional, deve ser de procurar

Pelo diálogo, pela reflexão e pela intervenção descortinar o 
que consiste a vida hoje para tantos (...), descobrir formas 
de tornar a escola um espaço para o exercício de liberdade 
e autonomia, para a expressão de sentimentos e para o 
respeito pelo desenvolvimento daqueles que estão vivendo 
o processo de escolarização. (Guzzo, 2005, pp. 22-23)

Enfatiza-se, assim, a necessidade de a Psicologia 
Escolar contribuir para que a escola promova condições 
para uma transformação na ordem social, “vivendo em 
seu cotidiano a igualdade entre as pessoas, a convivência 
respeitosa, justa e a importância que cada um tem na 
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formação de um coletivo” (Guzzo, 2005, p. 19). Isso implica 
em uma Psicologia Escolar que aceite o desafio de contribuir 
intencionalmente para a construção de uma educação 
verdadeiramente inclusiva, o que é uma necessidade 
premente no contexto maranhense, em que grande parcela 
da população encontra-se à margem de uma formação 
escolar de qualidade.

Segundo Martínez (2005b), o desafio essencial que 
o psicólogo escolar tem encontrado perante a demanda 
de efetivação de uma educação inclusiva se refere a esta 
escolha de atuar a partir de um compromisso com os menos 
favorecidos no processo educacional; é o querer trabalhar 
em prol da transformação do cenário educacional excludente 
e discriminatório. Segundo a autora, a competência técnica 
do psicólogo é secundária em relação a tal escolha, que 
está ligada ao seu sistema de valores, concepções de 
mundo, aspirações, prioridades, compromisso social com 
uma sociedade mais justa. Tais questões constituem-se 
como elementos centrais no processo de formação dos 
psicólogos.

Compreendendo o estágio curricular como um lócus 
essencial da formação inicial, tem-se buscado mediar, 
junto aos estagiários da UFMA, o desenvolvimento de 
posturas pautadas no compromisso social, sem que haja 
uma despreocupação com seu preparo teórico-conceitual e 
técnico-metodológico. Visa-se, por esta via, fomentar uma 
nova configuração da Psicologia Escolar no Maranhão, que 
contribua à transformação desse cenário educacional.

Essa perspectiva contrapõe-se ao que fora 
constatado por Almeida (2001). Discutindo os resultados 
de pesquisas brasileiras recentes em Psicologia Escolar, a 
autora identificou que comumente os estágios na área visam 
a objetivos descontextualizados da realidade sociocultural, 
além de não promoverem uma articulação coerente entre 
teoria e prática profissional. Indo na contramão desta 
tendência, a construção da nova Psicologia Escolar do 
Maranhão, que se fundamenta no aprimoramento da 
formação dos psicólogos, somando-se aos esforços que 
se tem engendrado em outros estados brasileiros, contribui 
para a consolidação da Psicologia Escolar crítica no cenário 
nacional.

Considerações Finais
O Maranhão, estado que apresenta inúmeras 

precariedades no que diz respeito à educação e qualidade 
de vida da população, requer a contribuição de psicólogos 
escolares que, seguros de seu papel e intencionalidade, 
construam uma identidade profissional comprometida com 
as transformações sociais da sociedade maranhense. 
Isso exige a melhoria da formação destes profissionais. 
Mudanças recentes no âmbito acadêmico maranhense têm 
gerado perspectivas positivas nesse sentido.

Diversas possibilidades de desenvolvimento 
profissional em Psicologia Escolar precisam ainda ser 
implementadas no estado, carente de opções de formação 

continuada em Psicologia. Percebe-se que a busca por 
aprimoramento requer muitas vezes o deslocamento dos 
sujeitos para outros estados que ofereçam oportunidades 
acadêmicas de aperfeiçoamento profissional.

Urge que a UFMA, enquanto instituição de ensino 
superior (IES), comprometa-se tanto com o aprimoramento 
da formação inicial dos psicólogos como também com a 
formação continuada dos profissionais atuantes através 
de cursos de extensão e de especialização em Psicologia 
Escolar. Esta IES deve intensificar seus esforços para 
manter interlocução com outras instituições, congregando 
profissionais e pesquisadores de outros estados brasileiros 
em torno de questões referentes às atuais demandas para 
a formação e atuação do psicólogo escolar. É relevante, 
ainda, que se empenhe no desenvolvimento de pesquisas 
na área voltadas ao contexto maranhense, abordando tanto 
a atuação quanto a formação e consolidação da identidade 
profissional do psicólogo escolar.

Compreende-se, porém, que a construção de uma 
Psicologia Escolar crítica, comprometida e transformadora 
no Maranhão não depende exclusivamente das instituições 
formadoras. Percebe-se a ressonância de fatores sócio-
econômicos e políticos no contexto maranhense funcionando 
como entraves ao ingresso e à permanência dos psicólogos 
escolares no mercado de trabalho. Soma-se a isso o 
pouco conhecimento da sociedade acerca de seu papel 
profissional.

Paralelamente ao já apontado, são necessárias 
ações de maior amplitude que envolvam a elaboração de 
políticas públicas que prevejam a participação do psicólogo 
no cenário educacional, o aumento das verbas destinadas 
à educação, bem como uma maior divulgação do trabalho 
da Psicologia Escolar junto aos maranhenses. Isso requer 
a mobilização da categoria profissional de psicólogos junto 
aos legisladores e gestores da educação no Maranhão.

Registra-se aqui, para concluir, mas não para 
finalizar, o descontentamento das autoras com todos aqueles 
que direta ou indiretamente contribuíram ou contribuem 
para que o Maranhão seja o estado com menor índice de 
desenvolvimento da nação. E seu convite à consolidação 
de uma Psicologia Escolar maranhense que busque a 
transformação desse cenário, refletindo, assim, o progresso 
alcançado na área em âmbito nacional nas últimas décadas. 
Assim como disse Joly (2007), ao se referir ao contexto 
brasileiro, afirmamos que, também no Maranhão, esta é a 
Psicologia Escolar que queremos: atuante e comprometida 
com o atual momento sócio-histórico e cultural.
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Crenças docentes e implicações para o processo de 
ensino-aprendizagem

Mirella Lopez Martini Fernandes Paiva 
Zilda Aparecida Pereira Del Prette

Resumo

O objetivo deste estudo foi identificar crenças educacionais de professores do Ensino Fundamental e examinar seu padrão facilitador ou dificultador 
da aprendizagem dos alunos. Coletados por meio de um questionário e analisados quantitativa e qualitativamente, os resultados indicaram que os 
professores facilitadores diferenciaram-se dos dificultadores basicamente em: maior concordância com a noção de que as relações interpessoais 
e o desenvolvimento socioemocional e intelectual dos alunos estão associados; maior valorização das habilidades sociais como componente 
do desenvolvimento socioemocional e da aprendizagem acadêmica dos alunos; maior quantidade e diversidade de explicações, analisadas em 
termos de atribuições de causalidade para o sucesso e fracasso escolar dos alunos. Discutem-se as implicações dessas crenças sobre as ações 
docentes e sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Desempenho acadêmico, interação professor-aluno, expectativa do professor.

Teacher’s beliefs and implications to the teaching-learning process

Abstract 

This study aimed to identify elementary school teacher’s educational beliefs and to classify teachers according to patterns which facilitate or hinder 
their students’ academic achievement. Data were collected by applying a questionnaire. This was analyzed within their qualitative and quantitative 
dimensions. Teachers whose beliefs potentially facilitate students’ learning differed from the other group basically because they: agreed or strongly 
agreed with the idea of  the relations among the students’ interpersonal achievement, socio-emotional development and intellectual improvement; 
valued social skills as an important component of the students’ socio-emotional development and academic achievement and pointed to a larger 
number of causal attributions to explain students’ academic achievement. Implications of teacher’s beliefs in their actions and relationships with 
student’s development and learning were discussed.

Keywords: Academic achievement, teacher-stundent interaction, teacher expectations.

Creencias docentes e implicaciones para el proceso de  
enseñanza-aprendizaje

Resumen

El objetivo de este estudio fue identificar creencias educativas de la enseñanza primaria y examinar su estándar facilitador o dificultador del 
aprendizaje de los alumnos. Recogidos por medio de un cuestionario y analizados cuantitativa y cualitativamente, los resultados indicaron 
que lo profesores facilitadores se diferencian de los dificultadores básicamente en: mayor concordancia con la noción de que las relaciones 
interpersonales y el desarrollo socio-emocional e intelectual de los alumnos están asociados; mayor valoración de las habilidades sociales 
como componente del desarrollo socio-emocional y del aprendizaje académico de los alumnos; mayor cantidad y diversidad de explicaciones, 
analizadas en términos de atribución de causalidad para el éxito o fracaso escolar de los alumnos. Son discutidas las implicaciones de estas 
creencias sobre las acciones docentes y sobre el desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

Palabras-clave: Desempeño académico, interacción profesor- alumno, expectativas del profesor.
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Introdução
As crenças educacionais são ideias e convicções a 

respeito de temas relacionados à Educação que se revelam, 
conscientemente ou não, nas ações dos professores 
(Raymond & Santos, 1995). Essas crenças influenciam o 
processo de ensino-aprendizagem ao mediarem as decisões 
pedagógicas e as interações que os professores estabelecem 
com seus alunos, funcionando como um filtro que os leva a 
interpretar, a valorizar e a reagir de diferentes formas diante 
dos progressos e dificuldades dos seus alunos, podendo, 
inclusive, induzir o comportamento real destes alunos em 
direção às suas expectativas (Pajares, 1992).

A esse respeito, em uma investigação sobre crenças 
docentes, Zohar, Degani e Vaaknin (2001) constataram que 
a maior parte dos professores investigados entendia que os 
alunos de baixo desempenho acadêmico não eram capazes 
de se envolver em atividades de aprendizagem que exigissem 
reflexão e raciocínio mais complexos e que se beneficiariam 
somente de aulas do tipo “transmissão de informações”. 
Entretanto, essas crenças docentes contrapõem-se às 
evidências de que alunos de baixo desempenho acadêmico 
podem, de fato, obter consideráveis avanços em programas 
educacionais com métodos que requerem processamento 
cognitivo mais complexo. Resultados semelhantes foram 
encontrados em outros estudos, conforme revisão da 
literatura feita por Raudenbush, Rowan e Cheong (1993).

Embora literatura internacional venha demonstrando 
a influência das crenças educacionais sobre as ações 
dos professores em sala de aula e sobre a aprendizagem 
dos alunos nos últimos anos (Berry, 2006; Brighton, 2003; 
Calderhead, 1996; Errington, 2004; Warfield, Wood, & 
Lehman, 2005), alguns autores alertam para a relevância e a 
consequente necessidade de intensificação desses estudos 
no Brasil (Martini, 2003; Melchiori, Alves, Souza, & Bugliani, 
2007; Sadalla, Saretta, & Escher 2002).

No Brasil, as pesquisas sobre este tópico têm chegado 
a resultados semelhantes detectando, principalmente, a 
relação entre o fracasso escolar e a baixa expectativa do 
professor quanto ao desempenho acadêmico de seus alunos, 
especialmente quando estes são provenientes de classes 
sociais mais desfavorecidas. Em uma revisão dos estudos sobre 
atribuições de causalidade de professores para o desempenho 
acadêmico dos seus alunos, Martini e Boruchovitch (2004) 
identificaram que os professores tendem a atribuir o fracasso 
escolar predominantemente ao próprio aluno e à sua família 
e a esperar pouco sucesso de seus alunos, expressando 
uma compreensão do fracasso como decorrente de causas 
estáveis. Essas crenças estavam associadas a uma baixa 
expectativa de sucesso e alta de fracasso. 

O que se percebe, portanto, é que dependendo da 
forma como se configuram, as crenças educacionais dos 
professores podem representar condições reconhecidamente 
dificultadoras da aprendizagem dos alunos como, por 
exemplo, acreditar que o aluno não é capaz de aprender e/
ou ter baixas expectativas quanto ao desempenho escolar 
do mesmo. Evidentemente, crenças opostas às acima 

seriam potencialmente facilitadoras do desempenho escolar 
dos alunos (Martini, 2003).

Com base nessas considerações, este estudo 
teve como objetivos: (a) caracterizar, empiricamente, um 
conjunto das crenças educacionais (sobre os processos 
de desenvolvimento, aprendizagem e o desempenho 
acadêmico dos alunos, bem como sobre as ações docentes 
em sala de aula) de uma amostra de professores do 
Ensino Fundamental; (b) analisar as características do 
padrão de crenças dos professores identificados como 
predominantemente dificultadores do desempenho escolar 
dos alunos e dos predominantemente facilitadores.

Método

Participantes
Fizeram parte deste estudo 33 professoras, com 

idade média de 35 anos, de 3as séries do ensino fundamental 
de nove escolas da rede pública de uma cidade do interior 
de São Paulo/BR, escolhidas segundo o critério de aceitação 
para participação no estudo. Estas escolas representavam 
satisfatoriamente o conjunto das escolas públicas da cidade 
em termos de localização central e periférica.

Instrumento
Os dados foram obtidos por meio do Questionário de 

Avaliação de Crenças do Professor (QAC-P), um instrumento 
de autorrelato construído com base na literatura da área 
(A. Del Prette & Z. A. P. Del Prette, 2003; Boruchovitch & 
Martini, 2005). O QAC-P é composto por questões abertas e 
fechadas, conforme descritas abaixo.

Questão 1. avalia, em uma escala de zero a quatro, 
a concordância sobre duas afirmativas: (a) a qualidade 
dos relacionamentos interpessoais de uma criança afeta 
o seu desenvolvimento intelectual e (b) a qualidade dos 
relacionamentos interpessoais de uma criança afeta o seu 
desenvolvimento socioemocional.

Questão 2. avalia a importância, em uma escala de 
zero a dez, de: (a) 34 itens de habilidades sociais para o 
desenvolvimento socioemocional dos alunos e (b) 16 itens 
para a aprendizagem acadêmica (selecionados, por juízes, 
como os mais pertinentes, dentre os 34 itens, à aprendizagem 
acadêmica dos alunos). Esses itens compõem as diferentes 
classes de habilidades sociais, propostas por A. Del Prette 
e Z. A. P. Del Prette (2001): Comunicação, Civilidade, 
Assertivas de enfrentamento: direito e cidadania, Empáticas,  
Trabalho e Expressão de sentimentos.

Questão 3. avalia a importância, em uma escala de 
zero a dez, de 40 itens de habilidades sociais educativas. 
Essas habilidades compõem as classes mais gerais 
propostas por A. Del Prette e Z. A. P. Del Prette (2001): (a) 
apresentação das atividades, (b) transmissão e avaliação 
dos conteúdos, (c) promoção do desempenho socialmente 
habilidoso e (d) mediações de interações educativas entre 
os alunos.
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Questão 4. avalia a quantidade (N total) e a 
qualidade (em uma escala de zero a quatro) das atribuições 
de causalidade de professores para situações de sucesso 
e fracasso escolar dos alunos. Nessa questão, são 
apresentadas aos professores quatro situações do cotidiano 
escolar. Os professores são, então, solicitados a imaginar que 
essas histórias são referentes a eles mesmos e seus alunos 
e, em seguida, a avaliar as possíveis causas responsáveis 
pelos desempenhos bem ou mal sucedidos dos seus alunos, 
em quatro situações descritas a seguir:

Situação 1. O professor passa para sua classe uma lição 
e constata que alguns foram bem sucedidos, devendo 
responder: (a) por que alguns alunos foram bem sucedidos 
e (b) por que alguns alunos foram mal sucedidos na 
realização da tarefa.

Situação 2. Ao corrigir as provas dos alunos, o professor 
constata diferentes desempenhos, devendo responder: por 
que alguns alunos que frequentemente apresentam alto, 
médio e baixo desempenho escolar apresentaram: (a) notas 
boas e (b) notas ruins na prova.

Situação 3. Ao final da aula, o professor percebe que a 
maioria dos alunos entendeu a matéria dada, devendo 
responder por que considera que a maioria desses alunos 
alcançou esse resultado.

Situação 4. Ao final da aula, o professor percebe que a 
maioria dos alunos não entendeu a matéria dada, devendo 
responder por que considera que a maioria desses alunos 
alcançou esse resultado.

Questão 5. avalia a intensidade da concordância do 
professor, em uma escala de zero a quatro, acerca 
de afirmações sobre fatores do processo de ensino-
aprendizagem.

Procedimentos de Coleta de Dados
A aplicação do questionário foi coletiva, com 

duração em torno de 50 minutos. Assegurou-se o sigilo e 
o anonimato às professoras, que também assinaram um 

termo de consentimento, concordando com a participação 
na pesquisa.

Tratamento dos Dados
As pontuações obtidas no QAC-P, em cada uma das 

questões, foram estatisticamente normalizadas, de modo a 
tornar equivalente a contribuição de cada uma das questões 
na pontuação total. Os dados foram, então, tratados por 
estatística descritiva (percentil, mediana, porcentagem) e 
inferencial (Wilcoxon e Correlação de Spearman).

As respostas às questões abertas sobre as atribuições 
de causalidade foram objeto de análise de conteúdo e, 
então, classificadas nas categorias de um sistema de 
atribuições de causalidade, elaborado a partir da literatura 
da área (Weiner, 1985), porém aberto para a inclusão de 
novas categorias. A pontuação da quantidade de atribuições 
foi tomada como um indicador da capacidade da professora 
discriminar a multiplicidade de elementos do processo de 
ensino-aprendizagem e a de qualidade (avaliada em uma 
escala de zero a quatro) foi tomada como indicador do caráter 
dificultador (pontuação menor) ou facilitador (pontuação 
maior) das crenças sobre o desempenho acadêmico do 
aluno.

A pontuação total no QAC-P serviu de base para 
uma classificação das professoras em percentis, compondo-
se dois grupos contrastantes: as professoras situadas no 
extremo superior da pontuação (crenças predominantemente 
facilitadoras da aprendizagem dos alunos) e as situadas no 
extremo inferior (predominantemente dificultadoras).

Resultados

Análise do padrão geral de crenças das professoras 
da amostra   

A Tabela 1 apresenta os índices de concordância 
das professoras com afirmativas sobre a relação entre o 
desenvolvimento socioemocional, intelectual e interpessoal 
dos alunos. Verifica-se alta concordância das professoras 
com afirmações que associavam as relações interpessoais 
ao desenvolvimento socioemocional (M=3.00) e intelectual 
(M=3.00), com diferença significativa entre as pontuações 
dos dois conjuntos (p≤0.05): as professoras concordam 
mais com a influência das relações interpessoais sobre 

Relações Mínimo-máximo Mediana Wilcoxon Correlação

Relações Interpessoais e Desenvolvimento 
Socioemocional 0 a 4 3.00

-2.165* .840**
Relações Interpessoais e Desenvolvimento 

Intelectual 0  a 4 3.00

*p≤0.05; **p≤0.001

Tabela 1. Valor mínimo e máximo, mediana e grau de concordância das professoras com afirmativas que associavam relações 
interpessoais, desenvolvimento socioemocional e desenvolvimento intelectual.
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o desenvolvimento socioemocional do que sobre o 
desenvolvimento intelectual dos alunos.

A Tabela 2 apresenta os dados descritivos da 
importância atribuída pelas professoras às classes de 
habilidades sociais para o desenvolvimento socioemocional 
e a aprendizagem acadêmica dos alunos. As professoras 
atribuíram alta importância para o repertório de habilidades 
sociais enquanto possível fator tanto do desenvolvimento 
socioemocional dos alunos como do desempenho 
acadêmico (M=8.61 e M=9.18 respectivamente). A mediana 
de todos os itens foi acima de oito (em escala de zero a 
dez) com significativos índices de correlação positiva 
(p≤0.001) para todas as classes (exceto para a classe de 
Habilidades Sociais Empáticas), mostrando que, em geral, 
os itens valorizados para a aprendizagem também foram 
valorizados para o desenvolvimento socioemocional. 
Ainda assim, as Habilidades Sociais de Comunicação e as 
Assertivas de Enfrentamento foram mais valorizadas para 
a aprendizagem acadêmica (M=9.50; p≤0.001 e M=8.75; 
p≤0.05 respectivamente) do que para o desenvolvimento 
socioemocional dos alunos.

A Tabela 3 apresenta os dados descritivos dos itens 
que compõem cada uma das classes de habilidades sociais, 
com relação à importância a elas atribuída pelas professoras 
enquanto fator do desenvolvimento socioemocional e da 
aprendizagem acadêmica. Das 16 habilidades selecionadas 

como relevantes para a aprendizagem acadêmica, somente 
quatro se destacaram: as habilidades de Responder 
perguntas (M=10.00; p≤0.01) e Corrigir informação que 
considera errada (M=10.00; p≤0.05) foram mais valorizadas 
para a aprendizagem acadêmica e as habilidades de Aceitar 
recusa ou discordância (M=8.00; p≤0.05) e Elogiar, gratificar 
outras pessoas (M=10.00; p≤0.01) foram consideradas mais 
importantes para o desenvolvimento socioemocional dos 
alunos.

Quando se comparou, duas a duas, as classes mais 
gerais de habilidades sociais educativas (Tabela 4), verificou-
se que as professoras avaliaram todas como facilitadoras 
da aprendizagem dos alunos, porém as habilidades de 
mediação de interações sociais educativas entre os alunos, 
tão relevantes para a construção social do conhecimento 
e aprendizagem, sob as perspectivas construtivista e 
sociointeracionista (A. Del Prette & Z. A. P. Del Prette, 
2001) foram menos valorizada em todas as comparações 
efetuadas.

As professoras avaliaram o conjunto das habilidades 
sociais educativas como ações potencialmente promotoras 
da aprendizagem dos alunos (Mediana > 9.0, em escala de 
zero a 10). Entretanto, alguns itens específicos foram menos 
valorizados, tais como: Negociar decisões sobre atividades 
com seus alunos (M=9.00), Usar estratégias não punitivas 
para interromper ações inadequadas dos alunos (M=9.00), 

Tabela 2. Dados descritivos (mediana, valores mínimos e máximos) e inferenciais (Wilcoxon e Correlação de Spearman) 
sobre as atribuições das professores com relação à importância das classes de habilidades sociais para o desenvolvimento 
socioemocional (DSE) e no desempenho acadêmico (DA) dos alunos.

CLASSES DE HABILIDADES SOCIAIS
Mediana

(mínimo - máximo) Wilcoxon Correlação
DSE DA

Habilidades Sociais de Comunicação 8.42 
(5.43-10.00)

9.50 
(5.50-10.00) -4.185** .640**

Habilidades Sociais de Civilidade 9.50
(6.25-10.00)

9.66
(5.67-10.00) -1.044 .730**

Habilidades Sociais Assertivas de 
Enfrentamento: Direito e Cidadania

8.16
(4.42-10.00)

8.75
(6.75-10.00) -2.068* .578**

Habilidades Sociais Empáticas 9.00
(2.25-10.00)

10.00
(5.00-10.00) -.530 .332

Habilidades Sociais de Trabalho 8.71
(5.00-10.00)

9.25
(7.25-10.00) -3.354** 716**

Habilidades Sociais de Expressão de 
Sentimentos Positivos

10.00
(5.00-10.00) - - -

TOTAL 8.61
(6.00-10.00)

9.18
(6.63-10.00) -4.180** .828**

*p≤0.05; **p≤0.001
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CLASSES E ITENS DE HABILIDADES SOCIAIS
Mediana (min-max)

Wilcoxon
DSE DA

Comuni-
cação

Fazer perguntas. 10 (0-10) 10 (0-10) -.900

Responder perguntas. 9 (0-10) 10 (6-10) -2.549**

Elogiar, gratificar outras pessoas. 10 (5-10) 10 (2-10) -2.558**

Iniciar contato e conversação com outras pessoas. 9 (5-10) -

Manter conversação olhando nos olhos do outro. 10 (6-10) 10 (2-10) -.351

Interromper conversação com outras pessoas 4 (0-10) - -

Falar sobre si mesmo. 9 (0-10) - -

Civilidade

Cumprimentar, dizer por favor, obrigado. 10 (8-10) - -

Agradecer elogios recebidos. 10 (3-10) 10 (2-10) -2.200

Ouvir atentamente o outro. 10 (6-10) 10 (6-10) -1.496

Pedir favor ou ajuda. 9 (5-10) 10 (1-10) -1.364

Assertivas, 
Direito e 
Cidadania

Discordar 9 (5-10) 9 (4-10) -.860

Dar opinião/sugestão. 10 (5-10) 10 (8-10) -1.119

Recusar pedidos abusivos de colegas. 10 (0-10) - -

Aceitar recusa ou discordância. 8 (4-10) 7 (3-10) -1.959*

Desculpar-se, admitir erro. 10 (7-10) - -

Defender-se verbalmente de acusações ou críticas 
injustas. 9 (5-10) - -

Aceitar críticas justas 9 (5-10) 9 (2-10) -.950

Expressar sentimentos de raiva ou desagrado de forma 
adequada. 8 (0.10) - -

Pedir mudança de comportamento do outro. 8 (0-10) - -

Resistir à pressão de colegas que querem lhe impor o 
que fazer. 9 (0-10) - -

Aceitar gozações de colegas. 7 (0-10) - -

Defender colega de acusação injusta. 9 (3-10) - -

Empáticas
Acalmar/consolar colega. 9 (3-10) - -

Oferecer ajuda. 10 (2-10) 10 (5-10) -.284

Trabalho

Convencer colegas a fazerem algo. 8 (3-10) - -

Cooperar, compartilhar. 10 (5-10) 10 (5-10) -.085

Organizar atividades de grupo. 9 (7-10) 9 (5-10) -.072

Corrigir informação que considera errada. 9 (0-10) 10 (0-10) -2.106*

Convidar colegas para atividades. 9 (5-10) 10 (5-10) -.450

Negociar decisões. 9 (0-10) - -

Mediar conflitos entre colegas. 9 (0-10) - -

Expressão 
de Sentim. 
Positivo

Alegrar-se por algo bom que acontece a colega. 10 (0-10) - -

Expressar sentimentos de carinho, satisfação ou 
ternura 10 (0-10) - -

*p.0.05; **p≤0.01

Tabela 3. Diferenças e semelhanças (Wilcoxon e Correlação de Spearman) com relação ao peso atribuído pelas professoras aos 
itens das classes de habilidades sociais no desenvolvimento socioemocional (DSE) e no desempenho acadêmico (DA).
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Pedir que um aluno refaça uma tarefa apenas parcialmente 
correta (M=8.00), Expressar sentimentos de raiva ou 
desagrado de forma adequada (M=8.00) e também outros 
que envolvem interação entre os alunos como, por exemplo, 
Fazer pergunta dirigida a um aluno específico ao invés de 
dirigida à classe toda (M=8.00), e Direcionar a pergunta de 
um aluno para que um colega a responda (M=8.00).

Quanto às explicações das professoras para o 
sucesso escolar dos alunos (Tabela 5), foi possível verificar 
que a atribuição de causalidade predominante na situação em 
que todos os alunos fizeram uma boa lição foi a Capacidade 
do aluno (75,76%) e também nas situações em que os 
alunos de alto (75,76%) e médio (48,48%) desempenho 
tiraram boas notas na prova. Porém, nos casos dos alunos 
de baixo desempenho escolar, a explicação predominante 
foi o Esforço (51,52%). Na situação em que os alunos 
entenderam bem uma aula, as professoras atribuíram a si 
mesmas a maior parte do sucesso, destacando-se, aqui, a 
categoria Ajuda do professor (81,82%).

A Tabela 6 descreve que, em relação às situações 
de fracasso escolar (em que alunos fazem mal uma lição e 
em que os alunos de baixo desempenho escolar tiram uma 
nota baixa), a causa predominantemente atribuída pelas 
professoras nas situações foi a Falta de Capacidade do 
aluno (81,82% e 60,61%). As notas baixas dos alunos de 
alto desempenho escolar foram atribuídas às Características 
Emocionais (57,58%) enquanto que as dos alunos de médio 
desempenho, à Falta de esforço (54,55%). Na situação em 
que os alunos não entenderam bem uma aula, as professoras 
também atribuíram a si mesmas o fracasso do aluno (Falta 
Ajuda do professor 60,61%), embora em proporção menor 
do que no caso de sucesso (39,39%).

No que se refere à porcentagem de professoras 
que concordaram com as afirmações apresentadas na 
Questão 5 (Tabela 7), verificou-se que os maiores índices de 
concordância foram para as afirmações referentes à Ajuda 
do professor para o sucesso do aluno (87.88%, 54.55%, 
100% e 100%) e os menores índices de concordância foram 
para as afirmações que explicam o fracasso pela Falta de 
capacidade (0%, 12,12% e 15,15%) e Sorte dos alunos 
(3,03%), e para o papel do Conteúdo da tarefa escolar como 
elemento facilitador da aprendizagem do aluno (3.03%). 
Apesar das professoras se autovalorizarem como fator 
importante do sucesso do aluno, parecem não concordar 
que a falta dessa ajuda possa dificultar essa aprendizagem 
(18,18%).

Classificação das professoras conforme seu 
padrão de crenças.

A distribuição das professoras, conforme a pontuação 
no QAC-P, normalizada, variou de 27 a 47 (Mediana = 39). 
Com base nessa distribuição, foi possível identificar as oito 
professoras com pontuações abaixo do primeiro quartil 
(menores que 33,50), ou seja, aquelas que apresentaram 
um padrão de crenças predominantemente dificultador da 
aprendizagem do aluno e as oito professoras com pontuações 
acima do terceiro quartil (maiores que 40,00) no QAC-P, isto é, 
que apresentaram crenças predominantemente facilitadoras 
da aprendizagem dos alunos. As demais professoras foram 
consideradas com padrão misto de crenças dificultadoras e 
facilitadoras.

As professoras facilitadoras, comparadas às 
dificultadoras, apresentaram um padrão mais favorável ao 

CLASSES DE HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS 
COMPARADAS ENTRE SI

Mediana

(min.-max.)
Wilcoxon

1. Habilidades de apresentação das atividades

4. Habilidades de mediação de interações sociais educativas entre os 
alunos

9.57 (6.43-10.0)

8.60 (5.0-10.0)
-4.444*

2. Habilidades de transmissão e avaliação dos conteúdos

4. Habilidades de mediação de interações sociais educativas entre os 
alunos

9.46 (7.77-10.0)

8.60 (5.0-10.0)
-4.284*

3. Habilidades de promoção do desempenho socialmente habilidoso

4. Habilidades de mediação de interações sociais educativas entre os 
alunos

9.60 (7.80-10.0)

8.60 (5.0-10.0)
-4.363*

*p≤0.001

Tabela 4. Dados descritivos e inferenciais sobre a avaliação, pelas professoras, das quatro classes de Habilidades Sociais 
Educativas.
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ATRIBUIÇÕES DE 
CAUSALIDADE

HISTÓRIAS DE SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS

Fizeram bem 
uma lição

Obtiveram boa nota na prova Entenderam bem 
uma aula

Alto Médio Baixo

Capacidade do aluno 75,76 75,76 48,48 33,33 12,12

Esforço do aluno 48,48 51,52 39,39 51,52 42,42

Facilidade da tarefa 0,0 0,0 6,06 9,80 9,09

Ajuda do professor 9,09 6,06 21,21 27,27 81,82

Características emocionais do 
aluno

6,06 3,03 12,12 21,21 3,03

Características familiares do 
aluno

6,06 27,27 3,03 6,06 3,03

Tabela 5. Porcentagens de professoras nas diferentes categorias de atribuições de causalidade para sucesso escolar dos 
alunos nas cinco situações apresentadas (Questão 4 do QAC-P)

ATRIBUIÇÕES DE 
CAUSALIDADE

HISTÓRIAS DE FRACASSO ESCOLAR DOS ALUNOS

Fizeram mal 
uma lição

Tiraram nota baixa em uma prova Não 
entenderam 
uma aulaAlto Médio Baixo

Falta de capacidade do aluno 81,82 48,48 39,39 60,61 18,18

Falta de esforço do aluno 57,52 54,55 54,55 39,39 54,55

Dificuldade da tarefa 0,0 0,0 12,12 0,0 36,36

Falta de ajuda do professor 6,06 15,15 24,24 15,15 60,61

Características emocionais do 
aluno

6,06 57,58 24,24 18,18 15,15

Características familiares do 
aluno

6,06 15,15 18,18 9,09 0,0

Tabela 6. Porcentagens de professoras nas diferentes categorias de atribuições de causalidade para fracasso escolar dos alunos 
nas cinco situações apresentadas (Questão 4 do QAC-P)

desenvolvimento e à aprendizagem dos alunos bem como 
à qualidade da prática docente. As primeiras concordaram 
Muito ou Totalmente com a afirmação de que as relações 
interpessoais e o desenvolvimento socioemocional 
e intelectual dos alunos estão associados, enquanto 
as segundas concordaram Pouco ou Nada com esta 
afirmação. Constatou-se uma alta valorização do repertório 
de habilidades sociais como fator do desenvolvimento 
socioemocional e da aprendizagem acadêmica dos alunos 
pelos dois grupos de professoras, porém esta valorização 
foi ainda maior pelas professoras facilitadoras do que pelas 

professoras dificultadoras. As habilidades sociais educativas 
foram avaliadas muito positivamente pelos dois grupos, 
porém menos intensamente pelas professoras com crenças 
dificultadoras.

Os dois grupos de professoras não se diferenciaram 
em relação à qualidade das atribuições de causalidade e 
explicaram o sucesso e fracasso escolar dos alunos sobretudo 
pelas atribuições de Capacidade e Esforço. Entretanto, 
as respostas das professoras facilitadoras às diferentes 
situações do QAC-P apresentaram uma quantidade maior 
de atribuições de causalidade como explicações do sucesso 
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e fracasso escolar dos alunos, sugerindo maior capacidade 
de análise e discriminação dos componentes do processo 
de ensino-aprendizagem que as professoras dificultadoras.

Discussão
Os dados do QAC-P indicaram alta concordância 

das professoras com as afirmações de que as relações 
interpessoais e o desenvolvimento socioemocional e 

intelectual dos alunos estão associados, porém a diferença 
significativa entre esses dois eixos do desenvolvimento infantil 
mostrou que, para essas professoras, o desenvolvimento 
intelectual de uma criança não é tão fortemente influenciado 
pela qualidade dessas interações e pelo desenvolvimento 
socioemocional da criança. Esse resultado sugere que as 
professoras ainda não assimilaram totalmente a importância 
das interações sociais como um fator de desenvolvimento 
socioemocional e cognitivo (Cubero & Luque, 2004).

CRENÇAS EDUCACIONAIS ITENS Concordância 
(%)

Características familiares do 
aluno em situações de fracasso.

Quando o aluno não consegue aprender é porque 
os pais não colaboram com o estudo dos filhos em 
casa.

39,39

Facilidade da tarefa Quando grande parte dos meus alunos tira boas 
notas é porque a matéria foi fácil

3,03

Falta de sorte do aluno Quando um aluno estuda a matéria, mas tira uma 
nota ruim na prova, é porque não teve sorte.

3,03

Falta de capacidade do aluno
Se um aluno não aprende a explicação da matéria é 
porque não tem capacidade

0,00

Para adequar o ensino às crianças mais pobres 
preciso exigir menos delas em sala de aula.

12,12

A inteligência das crianças é praticamente constante 
e, portanto, elas não ficam mais inteligentes com o 
tempo

15,15

Falta de ajuda do professor Se um aluno não aprendeu a explicação da matéria 
é porque o professor não soube explicar da melhor 
forma

18,18

Características emocionais do 
aluno

Mesmo que eu me esforce, não terei bons resultados 
com aqueles alunos que apresentam problemas na 
escola ou que estão desmotivados.

27,27

Quando o aluno não é motivado por si só, o 
professor pouco pode fazer por ele

15,15

Ajuda do professor

Todo professor pode conseguir que seu aluno esteja 
motivado e aprenda na escola, mesmo que a família 
não coopere para isso.

87,88

Embora o professor trabalhe em sala de aula com 
cerca de 40 alunos, ele pode atender muito das 
necessidades individuais destes alunos.

54,55

A escola pode ajudar a promover o desenvolvimento 
social e emocional dos alunos

100,00

Muito da aprendizagem dos alunos depende do meu 
aperfeiçoamento contínuo

100,00

Tabela 7. Percentagem de concordância das professoras acerca das crenças educacionais (Questão 5 do QAC-P)
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De modo geral, as professoras reconheceram as 
classes de habilidades sociais como fator de desempenho 
acadêmico e do desenvolvimento social e emocional dos 
alunos (exceto no que se refere à classe de Habilidades 
Sociais Empáticas) e apresentaram uma valorização 
ainda maior das Habilidades Sociais de Comunicação e 
Habilidades Sociais Assertivas de Enfrentamento para a 
aprendizagem acadêmica dos alunos do que para o seu 
desenvolvimento socioemocional. Possivelmente, os itens 
dessas duas classes retratam mais prontamente o padrão 
interativo usual de sala de aula destes professores, com 
participação ativa e motivação dos alunos nas atividades 
escolares. Outra explicação possível é o fato dessas duas 
classes terem sido menos valorizadas enquanto fatores do 
desenvolvimento socioemocional, revelando-se, aqui, certa 
lacuna de conhecimento sobre essa área na formação das 
professoras. De todo modo, esse resultado contradiz os de 
outro estudo sobre a importância das habilidades sociais 
na perspectiva de 140 professores (A .Del Prette & Z. 
A. P. Del Prette, 2003), em que as habilidades assertivas 
e de enfrentamento foram as menos valorizadas. Esse 
contraste permite supor a amostra do presente estudo 
como diferenciada, pelo menos em relação a uma melhor 
compreensão sobre a importância das habilidades sociais 
para o desenvolvimento e a aprendizagem.

Embora tenham sido encontradas diferenças na 
comparação entre as avaliações das professoras sobre 
os dois conjuntos (socioemocional e acadêmico), os altos 
escores de ambos revelam o reconhecimento, pelas 
professoras, de requisitos indispensáveis na formação para 
a vida e para a cidadania. A aquisição desses requisitos 
inclui articulação entre desenvolvimento cognitivo, social e 
emocional dos alunos. Traduzir essas crenças em ações 
docentes que viabilizem a aprendizagem de habilidades 
sociais na escola torna-se um passo fundamental e um 
desafio ao trabalho do psicólogo escolar, principalmente 
quando se constata a correlação positiva dos déficits 
no repertório de habilidades sociais dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem, comportamentos antissociais 
e uma variedade de transtornos psicológicos e desajustes 
psicossociais (A. Del Prette & Z. A. P. Del Prette, 2003, 2006; 
Gresham, Lane, & Mac Millan, 1999).

Considerando-se o subconjunto dos 16 itens 
de habilidades selecionadas como importantes para a 
aprendizagem acadêmica, em comparação com sua 
relevância para o desenvolvimento socioemocional, pôde-
se verificar que a maioria das habilidades foi valorizada 
para os dois contextos (acadêmico e socioemocional) 
com diferença significativa somente em quatro itens. As 
habilidades de Responder perguntas e Corrigir informação 
que considera errada, avaliadas pelas professoras como 
mais relevantes para a aprendizagem acadêmica, poderiam 
estar refletindo a preocupação destas com a participação 
ativa, motivação e interesse do aluno em sala de aula. Por 
outro lado, as habilidades de Aceitar recusa ou discordância 
e Elogiar, gratificar outras pessoas, menos valorizadas para 
a aprendizagem acadêmica, podem ter sido entendidas 

como mais pertinentes aos relacionamentos interpessoais 
extraescolares e, portanto, menos diretamente associadas 
ao trabalho docente e às interações sociais de sala de aula.

Ao lado das habilidades sociais específicas 
identificadas como importantes para a aprendizagem 
acadêmica, um bom repertório de habilidades sociais 
é, em geral, entendido como um facilitador acadêmico 
(“academic enabler”, conforme Di Perna, Volpe, & Elliott, 
2001), mesmo quando a preocupação central é com 
o desenvolvimento socioemocional. Habilidades como 
Expressar sentimentos negativos adequadamente, Pedir 
mudança de comportamento, Negociar decisões, Lidar 
com críticas, entre outras, que precisam ser promovidas 
na escola, podem, ainda, constituir fator preventivo da 
indisciplina e de comportamentos violentos, que competem 
com os comportamentos requeridos na aprendizagem e 
participação em sala de aula (Gresham e cols., 1999).

 Com relação às habilidades sociais educativas 
das professoras, foi possível verificar que a amostra geral 
e também os subgrupos de professoras facilitadoras 
e dificultadoras reconhecem-se como potencialmente 
promotoras da aprendizagem dos alunos, relacionando 
o desempenho destes com sua atuação profissional e, 
em particular, com seu desempenho na interação com o 
aluno. Muito embora os itens mais valorizados sugiram uma 
preocupação maior das professoras com interações voltadas 
para a manutenção do controle, da disciplina e da autoridade 
em sala de aula, em detrimento de condições educativas 
que ampliam a participação dos alunos na construção de 
conhecimento, esse resultado é altamente positivo, pois 
revela crenças positivas de autoeficácia docente (Goya, 
Bzuneck, & Guimarães, 2008; Olaz, 2009).

As crenças de autoeficácia influenciam a motivação 
dos professores, contribuem para seu bem-estar pessoal no 
trabalho e para atitudes e comportamentos mais adaptados 
ao processo de ensino-aprendizagem. Professores com 
crenças favoráveis de autoeficácia demonstram maior 
compromisso com o ensino, adotam procedimentos mais 
eficazes para lidar com as dificuldades de aprendizagem 
dos alunos, tendem a introduzir práticas inovadoras, 
assumem uma postura mais democrática em classe, além 
de se mostrarem mais habilidosos ao lidarem com fatores 
acadêmicos estressantes (Goya e cols., 2008). 

 No ambiente de sala de aula, as demandas para 
habilidades sociais educativas são, de fato, ainda maiores 
quando o professor reconhece a importância das interações 
com e entre os alunos para a aprendizagem e, portanto, 
o seu papel na mediação dessas interações por meio de 
práticas pedagógicas alternativas ao padrão tradicional 
geralmente encontrado nas escolas (A. Del Prette & Z. A. P. 
Del Prette, 2001). Os resultados deste estudo sugerem que 
pelo menos uma parte das professoras entendia o processo 
de ensino-aprendizagem para além da ótica do sucesso, 
da eficiência e dos resultados imediatos, na medida em 
que valorizavam as ações docentes voltadas tanto para os 
processos de aprendizagem como para o desenvolvimento 
socioemocional dos alunos.

Crenças Docentes e Implicações para o Processo de Ensino-Aprendizagem * Mirella Lopez Martini Fernandes Paiva e Zilda Ap. P. Del Prette
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Esses dados são um tanto diferentes dos obtidos na 
análise de situações específicas de sucesso ou fracasso 
escolar, ainda que com resultados confirmando os dados 
da literatura. O sucesso e o fracasso no processo ensino-
aprendizagem foram compreendidos pelo professor como 
primordialmente de responsabilidade dos alunos (Martini & 
Boruchovitch, 2004; Neves & Almeida, 1996;). Na maioria das 
situações avaliadas, as professoras não reconheceram seu 
papel fundamental como agentes e mediadoras do processo 
ensino-aprendizagem, contrariando, portanto, o discurso de 
valorização geral do próprio desempenho e de habilidades 
específicas requeridas nesse desempenho (Questão 3 do 
QAC-P, antes referida). Esse resultado sugere um “discurso” 
contraditório, ou, possivelmente, o efeito da metodologia de 
coleta de dados sobre suas crenças, requerendo, portanto, 
investigações adicionais. É possível que a expressão de 
algumas crenças mais generalizadas se mantenha quando a 
situação de avaliação é mais geral, mas que não se sustente 
quando se toma situações específicas para análise, nesse 
caso, induzindo mais diretamente a preocupação com a 
preservação do autoconceito no trabalho, o que tem sido 
verificado em outros estudos (Neves & Almeida, 1996).

Nas situações de sucesso escolar, as professoras 
atribuíram o bom desempenho dos alunos basicamente 
à capacidade e ao esforço dos próprios alunos. Essas 
atribuições são altamente favoráveis ao sucesso escolar se 
os professores expressarem-nas em sua interação com os 
alunos, pois assim podem estimular o autoconceito positivo 
dos alunos, o sentimento de competência no processo de 
aprendizagem e a motivação para realização das atividades 
acadêmicas, contribuindo para um melhor desempenho 
escolar (Martini & Z. A. P. Del Prette, 2002). Em contrapartida, 
as professoras atribuíram à falta de capacidade o fato dos 
alunos não fazerem bem uma lição e dos alunos de baixo 
desempenho escolar não tirarem boas notas. Essa atribuição 
teria um efeito oposto se expressa pelo professor aos alunos, 
pois poderia induzir-lhes o ceticismo e a desmotivação 
quanto à própria competência acadêmica dos alunos, com 
implicações e desdobramentos em relação a problemas de 
comportamento e de aprendizagem (Martini & Boruchovitch, 
2004). Além disso, sinalizaria baixa disposição do professor 
em buscar estratégias alternativas de ensino e em assumir 
seu papel ativo e efetivo na aprendizagem do aluno.

Considerações Finais
O presente estudo caracterizou um conjunto de 

crenças docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem 
e identificou padrões de crenças potencialmente facilitadores 
ou dificultadores do desenvolvimento e da aprendizagem 
dos alunos na escola. Mais especificamente, o conjunto 
de crenças investigado versou sobre três componentes: as 
habilidades sociais educativas das professoras, as habilidades 
sociais dos alunos e as atribuições de causalidade das 
professoras quanto ao sucesso e fracasso escolar. Esses 
três componentes estão fortemente associados à qualidade 
do desenvolvimento social, afetivo e cognitivo, à atuação 

profissional dos professores e às interações entre eles em 
sala de aula (Goya e cols., 2008; 2008; Martini, 2003; Olaz, 
2009; Weiner, 2006).

Não obstante as reflexões que este estudo suscita, 
é importante reconhecer suas limitações, a começar pela 
baixa quantidade e diversidade da amostra de professores 
e pela falta de dados de observação direta em sala de 
aula, que permitiriam de fato caracterizar a importância das 
crenças sobre a atuação do professor, sobre a qualidade 
de sua interação com os alunos e, por essa via, sobre a 
aprendizagem e o rendimento desses alunos. Assim, um 
importante encaminhamento para novas pesquisas nessa 
área seria a verificação das relações entre as crenças 
educacionais das professoras e suas ações observáveis 
em sala de aula enquanto base para nortear programas de 
capacitação em maior escala. 

Apesar das professoras facilitadoras revelarem, 
em seu discurso verbal, crenças altamente favoráveis ao 
desenvolvimento e à aprendizagem dos alunos e à sua 
atuação docente, como a concretização dessas crenças nem 
sempre se traduz em prática efetiva no cotidiano de sala de 
aula, identifica-se aqui um importante foco de intervenção 
para o psicólogo escolar. Conhecer tais crenças e identificar 
padrões presentes no cotidiano da escola representam 
um esforço inicial nessa direção e constituem importantes 
subsídios para se repensar a formação acadêmica e 
continuada do professor, com vistas a melhorar a qualidade 
da educação escolar. Na continuidade, entende-se que esse 
conhecimento pode e deve ser utilizado pelos psicólogos, 
especialmente os psicólogos escolares, como um ponto 
de partida ou de apoio para a assessoria direcionada ao 
sucesso escolar por meio da desconstrução de um discurso 
educacional que não o favorece, muitas vezes até o dificulta, 
e por meio da capacitação a professores para implementarem 
procedimentos coerentes com um ideário pedagógico mais 
favorável à superação do fracasso escolar.
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Jogos de regras e relações cooperativas na escola: 
uma análise psicogenética

Ana Paula Sthel Caiado 
Claudia Broetto Rossetti

Resumo

Trata-se de um estudo sobre a inserção de jogos de regras na escola como estratégia facilitadora do desenvolvimento de relações cooperativas. 
De acordo com a abordagem psicogenética, o jogo de regras, ao possibilitar trocas entre iguais baseadas na reciprocidade, acaba por favorecer 
a cooperação. Buscou-se, então, analisar no cotidiano de duas escolas as configurações dadas ao jogar e as tendências cooperativas de 
seus alunos. Na primeira etapa da coleta dos dados, utilizou-se um roteiro de entrevista para os profissionais pedagógicos e um protocolo 
de observação. Tais instrumentos destinaram-se à caracterização das escolas em termos da utilização de jogos de regras. A investigação 
dos aspectos relacionados à cooperação exigiu um roteiro de entrevista para os alunos e os dados foram sistematizados de forma descritiva. 
Os resultados demonstraram que a maior presença dos jogos de regras no contexto da escola construtivista foi acompanhada por um maior 
desempenho cooperativo de seus alunos.

Palavras-chaves: Jogos de regras, cooperação, epistemologia genética.

Rule games and cooperative relationships in school: a  
psychogenetic analysis

Abstract

In this study we explore the use of rule games in school as a strategy to ease the development of cooperative relationships. According to the 
psychogenetic approaches, rule games allow exchanges among equals based on reciprocity, favoring cooperation. We then analyzed the routine 
of two schools, considering what was provided before the games and the cooperative tendencies of the students. The first stage of data collect we 
used an interview guide for the pedagogic professionals and an observation protocol. These instruments were important to the characterization 
of schools related to the use of rule games. In a second phase we investigated aspects related to learner’s cooperative trend. The data were 
systematized in a descriptive way. The results demonstrated that the higher presence of rule games in context of constructive school was followed 
by a higher cooperative performance of its learners.

Key-words: Games of rules, cooperation, genetic epistemology.

Juegos de reglas y relaciones cooperativas en la escuela: un  
análisis psicogenético

Resumen

Se trata de un estudio al respecto de la inserción de juegos de reglas en la escuela como estrategia facilitadora del desarrollo de relaciones 
cooperativas. De acuerdo con la visión psicogenética, el juego de reglas, al posibilitar intercambios entre iguales basados en la reciprocidad, 
acaba por favorecer a la cooperación. Así, se buscó analizar, en el cotidiano de dos escuelas, las configuraciones dadas al jugar y las tendencias 
cooperativas de sus alumnos. En la primera etapa de recopilación de datos se utilizó una guía de entrevista para los profesionales pedagógicos 
y un protocolo de observación. Tales instrumentos se destinaron a la caracterización de las escuelas en relación a la utilización de juegos de 
reglas. El estudio de los aspectos relacionados a la cooperación exigió una guía de entrevista para los alumnos. Los datos fueron sistematizados 
de forma descriptiva. Los resultados demostraron que la mayor presencia de los juegos de reglas en el contexto de la escuela constructivista fue 
acompañada por mayor desempeño cooperativo de sus alumnos. 

Palabras-clave: Juegos de reglas, cooperación, epistemología genética.
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Introdução
O campo educacional vem sendo, atualmente, alvo 

de inúmeros questionamentos a respeito de seu papel e, 
concomitantemente, de sua eficácia na formação moral 
e intelectual das crianças. Tal movimento traduz-se num 
crescente interesse de teóricos e pesquisadores pelo estudo 
das práticas, concepções, processos e transformações 
inerentes aos sistemas de escolarização, vinculado, 
obviamente, a abordagens conceituais e metodológicas 
pertinentes.

No caso específico do presente estudo, buscou-
se compreender no cotidiano escolar algumas condições 
favorecedoras do desenvolvimento infantil, utilizando-se, 
para tanto, dois vieses bem marcantes da teoria piagetiana: 
o jogo e a cooperação. Pretende-se, assim, analisar, no 
contexto escolar, os jogos e a cooperação como fatores 
contribuintes à promoção do desenvolvimento afetivo, 
intelectual e psicossocial das crianças. 

É possível identificar, na obra de Piaget, preocupação 
semelhante. Embora predominantemente interessado 
em explicar a “origem do conhecimento”, evidenciando 
uma inclinação mais epistemológica do que propriamente 
psicológica ou pedagógica, ele não deixa de discutir, em 
alguns de seus textos (Piaget, 1965/1972; Piaget, 1972/1994), 
o papel da educação na formação de personalidades moral 
e intelectualmente autônomas.

Segundo o autor, esta finalidade só seria alcançada 
com o ajustamento dos objetivos e métodos educacionais 
à realidade e interesses da criança, estimulando o livre 
exercício de suas ações e permitindo que ela construa por si 
mesma, a partir de trocas sociais igualitárias, a capacidade 
de organizar coerentemente seus pensamentos e ponderar 
conscientemente suas condutas.

Foi justamente com base nesta necessidade, tão bem 
defendida por Piaget, de se permitir à criança o livre exercício 
e a troca igualitária que foram selecionados como fonte de 
análise desta pesquisa o jogo de regras e a cooperação. 
O primeiro reúne as condições ideais para que a segunda 
ocorra. Em outras palavras, jogando, a criança encontra a 
possibilidade de interagir com seus iguais e debater opiniões, 
o que favorecerá o exercício da reciprocidade tão peculiar 
ao ato de cooperar. 

Considerado por Piaget (1964/1978) como resultado 
da organização coletiva das atividades lúdicas, o jogo de 
regras representa a exigência de reciprocidade social na 
medida em que instaura a regra como produto de uma 
regularidade imposta pelo grupo. Encontra-se nela um 
sentido de obrigatoriedade que denota a existência de 
relações sociais. Desse modo, o jogo de regras constitui 
a atividade lúdica do ser socializado, o que explicaria seu 
desenvolvimento tardio e a permanência de sua prática após 
a infância. 

A capacidade de cooperar, por sua vez, conduzirá 
a criança a novas interpretações do mundo e das coisas, 
produzindo mudanças significativas em seu pensamento. 
Sua influência é invocada por Piaget (1932/1994) para 

explicar, por exemplo, as transformações da noção de 
justiça, que deixa de ser pautada na idéia de sanção (justiça 
retributiva) e passa a ser considerada pela via da eqüidade 
(justiça distributiva), ou ainda as mudanças na consciência 
das regras. 

É também, com base na cooperação, que as crianças 
passarão a defender a igualdade em face da autoridade. 
No campo cognitivo, será esta a responsável por modificar 
as atitudes egocêntricas iniciais, permitindo a inserção da 
criança num sistema de reciprocidade lógica e interpessoal, 
isto é, de cooperação. 

A cooperação apresenta, nesse sentido, um caráter 
reflexivo e regulador que levará a criança à prática da 
reciprocidade, tornando-se ao mesmo tempo processo e 
procedimento para a construção da consciência lógica e 
moral. Sendo assim, através da cooperação, o pensamento 
tende para a abstração, alcançando um caráter operatório, 
da mesma forma que os sentimentos morais acabam por 
se inserir num contexto de regras coletivamente deliberadas 
e consentidas. Com isso, a atividade mental deixará 
de ser concreta e egocêntrica para se tornar abstrata e 
socializada. 

Além de constituírem pontos relevantes da teoria 
piagetiana, e talvez também por conta disso, os jogos e a 
cooperação são temas recorrentes de trabalhos na área de 
Psicologia e Educação. Nesse contexto, o jogo é geralmente 
estudado em termos de suas influências ou contribuições 
para diversos fenômenos, dentre eles a cooperação. Esta, 
por sua vez, configura-se como relação a ser empreendida 
de várias maneiras, dentre elas o jogar.

Alguns autores, por exemplo, consideram o jogo uma 
valiosa oportunidade para a resolução de incapacidades e 
aquisição de autoconfiança (Bieler & Moura, 2000; Moyles, 
2002). Já outros ressaltam mais suas características 
socializadoras, ao entendê-lo como espaço para a 
transmissão de costumes por meio de trocas interindividuais 
e arranjos coletivos (Brougère, 1998; Pontes & Magalhães, 
2002). 

Com relação ao contexto educacional especificamente, 
destacam-se os estudos que buscam investigar a configuração 
dada ao lúdico no cotidiano das instituições escolares a 
partir da identificação dos tipos de materiais disponíveis, das 
formas de utilização desses materiais, das concepções dos 
profissionais acerca do brincar e dos comportamentos das 
crianças durante a brincadeira (Carvalho, Alves, & Gomes, 
2005; Foresti, 2002; Kishimoto, 2001; Ortega & Rossetti, 
2000; Silva, 2003; Wajskop, 2001).

Há ainda aqueles que salientam o papel 
psicopedagógico dos jogos, definindo-os como instrumentos 
que permitem a facilitação da aprendizagem, a construção 
de conhecimentos e a superação de erros (Macedo, 1992; 
Plata, 1997; Santos & Alves, 2000). Dentro desta perspectiva, 
o jogo pode ser utilizado para investigação da elaboração 
de noções pelas crianças e de suas condutas cognitivas. É 
o caso, por exemplo, dos trabalhos de Costa (1991), que 
analisa o efeito de jogos com regras na construção das 
Noções de Conservação, e Brenelli (1996), que propõe o 
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jogo como instrumento de análise da construção de noções 
lógicas e aritméticas. 

Além dos estudos que utilizam os jogos na 
investigação de noções específicas, há trabalhos que 
buscam delinear propostas de atuação (clínica ou escolar) 
com o uso de jogos, considerando-os como ferramentas de 
avaliação e intervenção. Dentre estes, ocupam destaque no 
contexto brasileiro os trabalhos desenvolvidos no Laboratório 
de Psicopedagogia (LAPp) do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, que geralmente trazem uma rica 
exposição teórica sobre as contribuições do jogo, analisadas 
sob o enfoque construtivista, e a apresentação de alguns 
jogos específicos, contendo a descrição de seus materiais e 
conteúdos acompanhada da discussão de suas implicações 
psicopedagógicas (Macedo, 2005; Macedo, Petty, & Passos, 
1997, 2000; Petty & Passos, 1996).

Alguns estudos que, de uma forma ou de outra, 
abordaram mais diretamente em sua análise o aspecto 
social do jogo de regras mostram que o jogar com regras 
traria uma contribuição adicional, pois, além de igualmente 
produzir experiências significativas para o trabalho com 
conteúdos escolares, envolveria uma realidade regulada por 
convenções que garante e organiza a convivência coletiva, 
possibilitando a cooperação (Macedo e cols., 2000). 

Dentro dessa perspectiva, Pontes e Galvão (1997), 
por exemplo, utilizaram o jogo de peteca (conhecido 
também como bola de gude) para avaliar a habilidade de 
crianças de diferentes idades no manejo das regras (das 
mais gerais para as mais específicas). Observou-se que a 
aprendizagem das regras mais complexas ocorre a partir 
das trocas que os jogadores realizam entre si, evidenciando 
o papel desempenhado pelos colegas no crescimento do 
domínio das regras. Sugere-se, enfim, que a interação social 
no jogo propiciaria um uso mais circunstancial da regra e o 
desenvolvimento de comportamentos em conformidade com 
ela. 

Uma abordagem mais direta da cooperação enquanto 
interação social possível no jogo de regras foi encontrada 
nos trabalhos de Cavalcante, Ortega e Rodrigues (2005) e 
de Corrêa (2005). A última autora, após constatar em sua 
experiência prática com grupos e organizações que o uso 
do jogo nesse contexto ocorria de forma desordenada, 
muitas vezes sem uma consolidação teórica pertinente e 
com uma avaliação restrita de suas reais possibilidades, 
busca, nos construtos teóricos de Piaget acerca do jogo e 
da cooperação, possíveis contribuições para a utilização 
do jogo cooperativo na empresa. Para tanto, constrói 
um jogo e busca verificar as condições para a expressão 
da cooperação por ele proporcionadas. Os resultados 
encontrados ressaltam a importância do jogo no treinamento 
organizacional como propiciador de conflitos cognitivos que 
promovam a revisão de condutas cooperativas, embora 
não o suficiente para garantir a estruturação das noções de 
cooperação pelo indivíduo.

Já Cavalcante e cols. (2005) analisaram, por meio do 
jogo “Matix”, as formas de interação social de crianças em 

situações de competição e não competição. Nesta última, 
ao invés de jogarem uma contra a outra, as duas crianças 
resolviam juntas uma situação-problema. Foram definidas 
sete categorias de interação específicas para o contexto de 
jogo de regras que apresentaram variações de acordo com 
situação apresentada. A categoria “cooperação” foi encontrada 
em um ambiente competitivo e a competição esteve presente 
entre os participantes da situação cooperativa. Tal fato vem 
corroborar a prerrogativa aqui defendida de que os jogos de 
regras (mesmo quando incluem a competição) são espaços 
propícios ao desenvolvimento de relações cooperativas, 
não sendo esta uma vantagem exclusiva dos denominados 
“jogos cooperativos”.

Araújo (1993), ao investigar a relação entre o 
desenvolvimento do julgamento moral e o ambiente escolar, 
constatou que as crianças que conviviam em ambientes 
autoritários e coercitivos apresentaram piores resultados 
nas provas piagetianas de julgamento moral. Nesse sentido, 
o autor ressalta a importância de ações pedagógicas que, 
pautadas em ideais democráticos, engendrem a cooperação, 
o respeito mútuo e a reciprocidade, possibilitando às crianças 
oportunidades constantes de escolher, opinar, decidir, 
participar, argumentar, enfim, tornarem-se autônomas.

Menin (1985) aproxima-se da mesma temática ao 
discutir, com base no estudo da evolução do respeito às regras 
escolares pelos alunos, como a escola, ao usar da autoridade 
para impor regulamentos, direcionar ações e limitar as 
trocas sociais, acaba por favorecer o predomínio da coação 
e reforçar a heteronomia, dificultando o estabelecimento de 
uma convivência regulada por ajustamentos recíprocos e 
atuações coletivamente motivadas. 

Finalmente, Frantz (2001) traz uma interessante 
discussão entre prática educativa e prática cooperativa, 
identificando pontos de encontro pelos quais ambas se 
entrelaçam e se potencializam. A cooperação compreenderia 
processos de comunicação e interlocução importantes para 
a educação, da mesma forma que esta última colocaria em 
prática todo um complexo de relações sociais essenciais 
àquela. 

Constata-se, por todos os estudos supracitados, que 
há uma preocupação legítima em debater as possibilidades 
do jogo e as vantagens das relações cooperativas como 
princípios norteadores de uma ação educativa que possibilite 
o pensar criativo, a aprendizagem significativa e a atividade 
construtiva como forma de se promover a autonomia. No 
entanto, nota-se a pouca evidência de pesquisas que 
tratem tais temas de forma conjunta e integrada, situando 
na realidade cotidiana as proposições tão veementemente 
defendidas pela teoria.

Tendo em vista o restrito número de pesquisas que 
efetivamente tratem os dois temas de forma interligada, a 
presente pesquisa tem como objetivo investigar as relações 
entre a prática de jogos de regras e o estabelecimento 
de trocas cooperativas na escola, segundo o referencial 
psicogenético. Dentro desta proposta, buscou-se 
identificar as diferenças de organização do cotidiano em 
geral das escolas que possam funcionar como condições 
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influenciadoras para a efetivação do uso do jogo de regras 
ou do desenvolvimento da cooperação naquele ambiente.

Método

Participantes
A pesquisa foi dividida em duas etapas: uma 

primeira para a caracterização das formas de inserção de 
jogos de regras no cotidiano escolar e uma segunda para 
a investigação de aspectos relacionados às condutas 
cooperativas dos alunos. Participaram da primeira etapa 
turmas de segunda série e seis profissionais da equipe 
pedagógica de cada instituição. A segunda etapa foi 
realizada por 21 alunos selecionados com idade média entre 
08 e 09 anos, sendo 10 da escola A e 11 da escola B, de 
ambos os sexos, selecionados por sorteio entre as turmas 
que participaram da primeira etapa da pesquisa. Esta faixa 
etária, segundo a abordagem piagetiana, corresponde a um 
período decisivo para o desenvolvimento infantil, pois marca 
o início da capacidade de coordenar ações e pontos de 
vista, fundamental à formação dos sentimentos morais de 
cooperação e à lógica operatória do pensamento.

Instrumentos e Procedimento
Os dados foram coletados em duas escolas, 

sendo uma amplamente reconhecida por suas práticas 
construtivistas (Escola A) e a outra, uma escola pública 
municipal de ensino tradicional (Escola B), selecionadas 
intencionalmente por suas diferenças quanto aos métodos 
de ensino empregados. 

Na etapa A (de caracterização), os profissionais 
pedagógicos responderam individualmente a uma entrevista 
estruturada, composta por oito questões. Como forma de 
averiguação e complementação dos dados, foram realizados 
cinco dias de observações em cada instituição, em dias 
distintos da semana, durante todo o turno de aula (vespertino 
na escola A e matutino na escola B), com o objetivo de 
acompanhar todos os contextos e atividades incluídas 
na rotina da turma. Os protocolos foram preenchidos pela 
própria pesquisadora durante os cinco dias de observação 
em cada escola e continham um diário de observação no 
qual eram anotadas informações adicionais a respeito do 
ambiente observado. 

Ambos os instrumentos destinaram-se a identificar 
como se configura a prática de jogos de regras no cotidiano 
da escola em termos de tempo, espaço, contextos, 
disponibilidade, finalidade, frequência, planejamento, 
metodologias e intervenções.

Na etapa B, foram investigadas as noções cooperativas 
das crianças, por meio de uma entrevista clínica individual, 
elaborada com base nos trabalhos de Araújo (1993) e Menin 
(1985), na qual, além de perguntas, foram utilizados dilemas 
no formato de historinhas. A entrevista abordou os seguintes 
aspectos: a) hábitos de jogo na escola; b) trocas entre 
crianças; c) justiça retributiva e distributiva; d) igualdade e 
autoridade e) consciência das regras.

Resultados e Discussão
Assim como a coleta dos dados, a análise dos 

resultados desta pesquisa também se dividirá em duas 
partes. Uma primeira para a descrição do cotidiano das 
escolas e das configurações dadas ao jogo nesses contextos, 
abordando-se aspectos como frequência, objetivos, tipos de 
intervenções, espaços, disponibilidade, entre outros. Uma 
segunda para a discussão das respostas das crianças sobre 
aspectos do desenvolvimento infantil representativos de 
uma tendência à cooperação.

O contexto pedagógico e a inserção de jogos de 
regras nas escolas pesquisadas

A escola A é um colégio particular amplamente 
reconhecido pela adoção de práticas construtivistas. Por 
conta disso, possui uma rotina diferenciada que privilegia o 
trabalho em grupo e as trocas interindividuais, o que pôde ser 
observado em várias das atividades lá desenvolvidas. Uma 
delas era a “roda”, momento no qual as crianças sentavam-
se em círculo para debaterem questões diversas referentes 
à rotina da escola, como resolução de conflitos, avaliações e 
planejamento de atividades, estabelecimento ou modificação 
de regras, entre outras. Este momento ocorria todos os dias 
no início e no fim do turno de aulas e servia também de 
espaço para a realização de outras atividades, como, por 
exemplo, o “Jornal de Parede”, que consiste num mural no 
qual a criança tem a oportunidade de expressar opiniões a 
partir de quatro categorias: critico, quero saber, proponho e 
felicito.

Outro diferencial da escola A que aponta também 
uma abertura ao coletivo é o trabalho com “atividades 
diversificadas”. Neste momento, a turma era dividida em 
pequenos subgrupos, nos quais seriam desenvolvidas 
diferentes tarefas de acordo com as necessidades e demandas 
de cada um. Não necessariamente todos precisavam fazer 
tudo ao mesmo tempo e da mesma maneira. Dessa forma, 
respeita-se o tempo de cada criança e promovem-se 
diferentes espaços de interação, possibilitando-se ainda a 
inclusão do jogo de regras como um desses espaços.

A escola B é uma instituição pública municipal, 
com métodos de ensino ditos tradicionais, nos quais 
predominam atividades voltadas para a transmissão dos 
conteúdos acadêmicos, em sua maioria resolução de 
exercícios, que eram ditados ou transcritos no quadro. O 
foco aqui é a exposição esquematizada de conhecimentos 
para a formação intelectual do aluno. Não havia momentos 
reservados para o debate de opiniões, eram raras as 
oportunidades de argumentação e as poucas atividades em 
grupo observadas não incentivavam realmente a construção 
conjunta de ideias, os alunos sentavam-se juntos, mas 
trabalhavam individualmente. 

Ocorriam, vez ou outra, tentativas isoladas de algumas 
professoras de fugir de tal paradigma academicista quando 
estas propunham, por exemplo, reflexões sobre fábulas, 
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leituras coletivas, trabalhos em campo. Tais propostas, 
entretanto, quando não esbarravam na “falta de tempo ou 
de recursos” e “na extensa grade curricular”, acabavam 
por reproduzir ainda formas de controle, direcionamento, 
aconselhamento e correção por parte do professor; ao 
aluno cabia apenas desempenhar tarefas previamente 
determinadas. Muitas delas, inclusive, tinham que ser 
interrompidas por indisciplina ou desinteresse das próprias 
crianças.

Além das diferenças quanto ao método de ensino 
empregado nas duas escolas (e talvez até por conta delas), 
foram observadas também nítidas diferenças nas posturas 
e atitudes apresentadas por alunos e professores nos 
dois contextos. Ficou evidente, na escola A, um clima de 
cordialidade e respeito entre alunos e a professora, a qual 
adotava uma postura democrática e solícita, buscando 
minimizar conflitos sem a interferência do autoritarismo e 
atender às diferentes necessidades com igualdade. Com 

isso, era comum os alunos regularem-se mutuamente 
na presença de impasses, na tomada de decisões, no 
estabelecimento de responsabilidades, na realização de 
tarefas em grupo, enfim, em sua convivência cotidiana. 
Na escola B, eram constantes as delações, acusações, 
provocações e atos agressivos entre os alunos. Eram 
igualmente frequentes tumultos e gritarias. Os professores, 
por sua vez, desgastados emocionalmente, muitas vezes 
perdiam a paciência e recorriam a punições, ameaças e 
advertências na tentativa de atenuar os conflitos. O clima 
era opressivo e as atitudes, em sua maioria, coercitivas. 

Quanto à disponibilidade de jogos, a escola A superou 
a escola B em número e variedade (foram contabilizados 
112 jogos, na escola A, distribuídos em aproximadamente 36 
tipos, enquanto que, na escola B, registraram-se 58 unidades 
e 12 tipos de jogos). Diferenças também foram encontradas 
no que diz respeito à organização, qualidade e acesso a estes 
recursos. Ambas as escolas possuíam jogos em sala, sendo 

Local Sala de aula 16 07

Quadra 17 00

Pátio 08 14

Laboratórios 00 15

Contexto Em meio à aula 12 01

Intervalos 20 13

Ed. Física 04 01

Informática 00 15

Após término atividade 05 06

Partici-
pantes

01 00 10

02 a 05 20 19

Acima de 06 10 05

Toda a turma 06 02

Participação direta do prof./assist. 05 00

Modali-
dades

Jogos em espaços abertos 20 07

Jogos tradicionais com peças 11 13

Jogos patenteados 04 00

Jogos eletrônicos/computadorizados 00 15

Jogos didáticos 06 01

Finali-
dades

Pedagógica 06 06

Autotélica/Diversão 30 29

Integração 03 00

Múltiplas 02 01
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que, na escola A, estes ficavam armazenados em estantes 
abertas ao fundo da sala e, nos momentos propícios, os 
próprios alunos pegavam e depois guardavam. Na escola B, 
eles ficavam armazenados dentro do armário (com chave) 
da professora, não sendo possível registrar como se dava 
o acesso das crianças a estes jogos, pois eles não foram 
utilizados em nenhum dos dias de observação.

No entanto, a simples presença em maior número 
de recursos para o jogo na Escola A não garante em 
definitivo que, naquele ambiente, haja um adequado 
aproveitamento desses recursos, afinal não basta tê-los, 
é preciso usufruí-los adequadamente. Foi pensando nisso 
que, a partir da observação direta e das entrevistas com 
professores, coordenadores e alunos, buscou-se investigar 
as peculiaridades da inserção de jogos nas escolas, 
levantando informações sobre frequência, finalidade, 
contextos, intervenções, modalidades, entre outras. Assim, 
foram registradas 41 ocorrências de jogos de regras durante 
os cinco dias de observação na escola A, e 36 na escola 
B. Essas ocorrências, embora próximas em quantidade, são 
divergentes em forma e conteúdos, conforme demonstrado 
no quadro 01. 

Na escola A, encontramos maior variedade de locais 
e contextos nos quais o jogo de regras aparece e também 
em suas diferentes modalidades, denotando mesmo uma 
presença generalizada e contínua no dia a dia. Já na 
escola B, esta presença foi percebida como mais isolada 
e intermitente. Lá, o jogo de regras aparecia em ocasiões 
específicas, tanto que 15 das 36 ocorrências (41,6%) foram 
registradas em uma única ocasião (aula de informática). 
Merecem ainda destaque, na escola A, as ocasiões em 
que o jogo é oportunizado em sala, durante a aula e com 
participação direta do professor (seja jogando ou somente 
observando), as quais demonstram uma inclusão do jogo de 
regras na rotina pedagógica e não somente nos momentos 
reservados à recreação.

O jogo em espaços abertos aparece como modalidade 
predominante na escola A, prevalecendo na escola B os jogos 
tradicionais com peças. Embora o tipo de jogo de regras não 
interfira diretamente em seu valor como espaço propício 
às trocas interindividuais, cabe-nos supor que o jogo em 
espaços abertos, por se tratar de uma atividade mais livre e 
variante, comportaria em maior grau estas possibilidades de 
trocas e acordos mútuos. 

As diferenças destacadas acima a respeito dos 
locais, contextos e modalidades do jogo de regras nas 
escolas foram encontradas também nas respostas das 
crianças, segundo as quais há uma prevalência do jogo em 
espaços abertos, sendo acompanhado pelo jogo tradicional 
com peças, na escola B, e, na escola A, pode novamente 
ser destacado o aparecimento, embora não prevalente, da 
sala de aula como local para o jogo de regras e a professora 
como participante. 

Foi perguntado ainda aos alunos quantas vezes por 
semana eles jogavam jogos de regras na escola. É sabida a 
dificuldade de se determinar com exatidão esta informação, 
uma vez que se trata de um evento variante e dependente 

de inúmeros fatores. Todavia, embora inexata, ela nos 
traz bons indicativos sobre como a criança percebe seu 
contato com o jogo de regras na escola. Esta dificuldade 
também foi sentida por alguns professores que afirmaram 
não ter como determinar a frequência por não fazer um uso 
sistematizado do jogo e sim por demandas. Embora sejam 
apenas estimativas, as informações coletadas evidenciam 
claramente que, na escola A, o uso de jogos de regra é 
assinalado como mais frequente tanto por alunos quanto 
por profissionais pedagógicos, 60% dos primeiros afirmaram 
jogar todos os dias e 50% dos segundos disseram que usam 
jogos de dois a três dias por semana. Já na escola B, 54% 
dos alunos estimaram em duas a três vezes por semana o 
uso do jogo e 50% dos profissionais pedagógicos afirmaram 
não utilizá-lo. 

A fala dos professores sobre a frequência geralmente 
vinha acompanhada de certo “discurso justificador” que 
apareceu, na Escola A, na forma de reconhecimento da 
necessidade de se trabalhar mais com o jogo e, na escola B, 
pelo apontamento das dificuldades que o trabalho com jogos 
traz, refletindo, de certo modo, diferentes concepções sobre 
a utilização destes recursos, vinculadas talvez aos modelos 
de organização do cotidiano próprios de cada escola. 

Por tudo que foi relatado até o presente momento e 
seguindo a premissa norteadora desta pesquisa de que a 
inserção de espaços de trocas e acordos coletivos, entre 
eles os jogos de regras, são recursos importantes para 
o estabelecimento de relações cooperativas na escola, 
supôs-se encontrar, entre os alunos da escola A, maior 
desenvolvimento dos aspectos considerados neste estudo 
como representativos de uma tendência à cooperação. É o 
que a partir de agora passa a ser descrito.

Estudo das noções representativas da cooperação 
entre os escolares

Propõe-se agora a apresentação dos aspectos 
considerados, neste estudo, como representativos de uma 
tendência à cooperação, tais aspectos encontram-se listados 
no quadro 02. Em todos eles, são contrapostas noções 
que supõem um exercício da cooperação a outras ainda 
engendradas pelo pensamento egocêntrico ou individual.

O primeiro aspecto diz respeito às trocas 
interindividuais, nele procurou-se investigar as preferências 
ou hábitos das crianças com relação às experiências de 
interação igualitária. Na história contada, elas precisavam 
escolher entre um grupo de alunos que decidiu realizar 
coletivamente um trabalho com massa de modelar e outro no 
qual cada um trabalhou individualmente. Como se sabe, é no 
trabalho coletivo que a criança encontrará as oportunidades 
de trocas entre iguais e as condições de reciprocidade tão 
caras ao desenvolvimento da cooperação. Por tudo já exposto 
até então, não é de se surpreender que o hábito de trabalhar 
em grupo com vistas a compartilhar ou interagir esteja mais 
presente entre as crianças da escola A e que a maioria das 
crianças da escola B prefira trabalhar sozinha. Assim sendo, 
a partir da contraposição entre trabalho coletivo e trabalho 
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individual, foi possível perceber uma maior tendência à 
cooperação entre os alunos da escola A.

O segundo item investigado contemplou a noção de 
justiça apresentada pela criança. Convém relembrar que há 
dois tipos diferenciados de justiça, uma decorrente da coação, 
pela qual a ideia de sanção se impõe, correlacionando aos 
atos uma retribuição (justiça retributiva) e a outra regida pelo 
princípio da igualdade, peculiar ao progresso da cooperação 
(justiça distributiva). Supõe-se, com isso, que as crianças 
cujos discursos se dão em defesa da justiça distributiva 
apresentam uma compreensão mútua da situação que as 
direciona ao exercício cooperativo.

Na historinha apresentada, a criança era levada 
a avaliar a atitude de uma professora que dava maiores 

pedaços de bolo para seus alunos mais obedientes, 
deixando os desobedientes com um pedaço menor. Os 
resultados demonstram que metade dos alunos da escola 
A contemplaram em suas respostas a ideia de igualdade, 
enquanto 72,7% dos alunos da escola B pautaram-se na 
necessidade da sanção para se fazer justiça. Eis alguns 
exemplos, sendo o primeiro de justiça retributiva e o segundo 
de justiça distributiva:

(...) É certo o que a professora faz? Sim. Por quê? Porque 
quem obedece à professora merece um pedaço maior. Por 
que você acha que a professora fez certo? Para aprender. 
(M. 09 anos, aluno da escola B).

Organização 
do trabalho

Individual (prefere sozinho) 00 04

Individual (liberdade de escolha) 02 01

Individual (evitar discórdia) 01 00

Coletivo (quantidade de massinha) 00 02

Coletivo (compartilhar, ajudar) 06 03

Intermediário 01 01

Tipo de 
julgamento

Igualdade 07 03

Autoridade 00 06

Intermediário 03 02

Noção de 
Justiça

Retributiva 01 08

Distributiva 05 01

Intermediário 02 00

Contradição 02 02

Consc iênc ia 
das regras do 
jogo

Legitima mudança 06 07

Reconhece consenso 08 05

Noção de evolução 07 04

Origem transcendente 04 03

Origem imanente 05 06

Consc iênc ia 
das regras da 
escola

Legitima mudança 04 02

Reconhece consenso 03 00

Noção de evolução 07 03

Origem transcendente 01 07

Origem imanente 05 00
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(...) O que você acha disso? Eu acho que foi injustiça, 
mesmo essas pessoas sendo desobedientes elas também 
deviam ganhar um bolo do tamanho dos outros porque elas 
vão melhorando a cada tempo. É certo o que a professora 
faz? Não, aí eu não achei certo não. (A. 08 anos, aluno da 
escola A).

A contraposição entre autoridade e igualdade, 
analisada no terceiro aspecto, apresenta questões 
semelhantes às estudadas no tópico precedente. Assim 
como, no item anterior, as crianças consideradas mais 
cooperativas eram as que recorriam à igualdade em 
detrimento da sanção, aqui são consideradas cooperativas 
as que defendem a primeira frente à obediência, desse 
modo a justiça suplantaria a autoridade. Entende-se, então, 
que esta predominância das tendências igualitárias se dá 
pela intervenção da cooperação e, consequentemente, 
que as crianças que a apresentam experimentariam maior 
disposição ao exercício cooperativo.

O dilema tratava de uma professora que atribuiu a dois 
de seus alunos uma tarefa; após retornar da coordenação, 
ela vê que um deles não a cumpriu e manda o outro que 
já havia cumprido também fazer a tarefa do colega; cabe 
à criança julgar a atitude da professora e decidir se é justo 
o que está de acordo com a autoridade ou se, no caso, 
prevaleceria a igualdade. Os resultados foram similares 
aos anteriores e situam, entre os alunos da escola A, maior 
incidência de respostas do tipo igualitário.

Neste ponto será analisada a influência da cooperação 
para a mudança nos modos da criança sentir e interpretar as 
regras, nesse caso especificamente as do jogo e da escola. 
Trata-se, portanto, de saber como se dá a compreensão dos 
sujeitos a respeito da legitimidade e obrigatoriedade das 
regras, isto é, se eles as consideram como algo imposto e 
imutável ou se, opostamente, as entendem como fruto de 
acordos coletivos passíveis de mudanças consensuais. Vale 
ressaltar, em conformidade com os resultados obtidos por 
Piaget (1932/1994), que a mudança de um modo de pensar 
para o outro é possibilitada pelo respeito mútuo presente 
nas relações de cooperação. Dito isto, fica explicitado que 
serão considerados mais propensos a cooperar os sujeitos 
que emitirem argumentos a favor do consentimento mútuo.

A análise foi feita procurando-se identificar se a 
criança considera a possibilidade de mudança das regras, 
se reconhece como necessário o consenso coletivo para que 
esta ocorra, se acredita que as regras se modificam com o 
tempo e, finalmente, como acha que elas foram criadas, isto 
é, se acredita em sua origem externa e transcendente ou se 
possuem uma noção imanente advinda do respeito mútuo.

Os alunos da escola A superaram os da escola B em 
todos os critérios demonstrativos de uma consciência das 
regras resultante da cooperação. Um dado suplementar e 
interessante que pode ser salientado, ainda neste tópico, 
é a diferenciação ocorrida nas interpretações das crianças 
quando se tratava do jogo e quando se considerava a 
escola. Observando-se o quadro 02, percebe-se uma menor 
aceitação, por parte dos sujeitos, das mudanças e acordos 
mútuos com relação às regras escolares. Estas geralmente 

eram dotadas de um caráter proibitivo imprescindível à 
manutenção da ordem, sendo por isso pouco questionadas. 

Considerações finais
Esta pesquisa propôs-se a analisar a inserção 

dos jogos de regras no contexto escolar, entendendo-os 
como espaços propícios ao desenvolvimento de relações 
cooperativas. Para tanto, investigou como as funções do 
jogar eram incorporadas ao cotidiano de duas instituições 
educativas e quais tipos de noções referentes à cooperação 
eram apresentadas por seus alunos. 

Os dados foram conclusivos em demonstrar que a 
escola A superou a escola B tanto na disponibilidade dos 
jogos de regras quanto no exercício cooperativo de seus 
alunos. Dentro dos limites desta pesquisa, vimos alguns 
diferenciais do cotidiano geral das escolas que podem ser 
associados a tal constatação. Foi observado que, na escola 
A, os alunos não tinham somente mais oportunidades de 
jogar, mas também de debater, participar, interagir, opinar, 
decidir, escolher, sendo a prática do jogo de regras uma 
entre várias possibilidades de se efetivarem tais ações e 
assim promover a cooperação. 

Em outras palavras, constatou-se, na escola A, 
uma rotina diferenciada que privilegia o trabalho em grupo 
e as trocas interindividuais, o que acaba por proporcionar 
maior abertura e oportunidades para o trabalho com jogos 
e, consequentemente, um ambiente altamente favorável ao 
desenvolvimento de relações cooperativas. É sabido que 
a forma de organização do cotidiano em geral contribui de 
forma efetiva para este desenvolvimento, mas não se pode 
desconsiderar que a presença privilegiada dos jogos de 
regras neste cotidiano também contribui muito para que ele 
seja alcançado.

Merecem destaque, portanto, as diferentes formas 
de inserção dos jogos de regras no cotidiano das escolas 
estudadas. Como vimos, na escola A esta inserção se dava 
de forma mais contínua e generalizada, não era somente 
reservada aos momentos de recreação nem exclusivamente 
destinada ao trabalho pedagógico, possuía objetivos e 
intervenções mais direcionadas ao coletivo e uma maior 
variedade de locais, contextos e situações em que os jogos 
de regras eram disponibilizados.

Acredita-se, além disso, que o diferencial da escola 
A está no fato de que, em seu cotidiano, o uso do jogo de 
regras não é entendido como desvio da rotina ou motivo para 
desordem, nem a cooperação significa falta de limites ou 
perda de autoridade, ambos são estimulados conjuntamente 
e, independentemente de estarem ou não interligados, 
deixam de ser fins a serem perseguidos para se tornarem 
práticas concretizadas. Vemos assim que um jogo de regras 
será mais proveitoso ao estímulo das relações cooperativas 
quando não for utilizado exclusivamente para disfarçar 
conteúdos escolares ou para acalmar as crianças durante o 
recreio. Considerar tais perspectivas faz com que a inserção 
do jogo de regras no contexto da escola A seja menos 
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“complicada” e mais destinada à promoção da cooperação 
do que simplesmente à facilitação da aprendizagem ou 
ocupação do tempo livre. 

Em vista disto, se não se pode afirmar ao certo que 
o maior desenvolvimento da cooperação entre os alunos da 
escola A se deva exclusivamente ao fato desta apresentar 
maior utilização dos jogos de regras, pode-se ao menos 
alegar que, neste espaço, ambos os fatores ocorriam 
efetivamente e influenciavam-se mutuamente, isto é, a 
utilização do jogo de regras estimulava a troca cooperativa 
assim como o ambiente cooperativo facilitava o uso do jogo; 
além de, em conjunto, contribuírem para o estabelecimento 
de uma escolarização reflexiva, democrática e interessante.
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Aprendizagem da atenção: uma abertura à invenção

Maria Helena De-Nardin 
Regina Sordi

Resumo
O presente trabalho decorre de uma pesquisa sobre a atenção em sala de aula realizada com alunos e professores de duas turmas de primeira 
série do ensino fundamental. Foram realizadas aproximadamente cem observações, com notas de campo e gravações dos diálogos que se 
desenrolaram entre alunos e professores e a metodologia de análise do material foi qualitativa. Tais diálogos foram analisados, posteriormente, 
com o propósito de identificar breakdowns. Estes foram definidos como modulações da atenção expressas através de falas e gestos que 
apontavam para uma aparente ruptura do foco atencional, revelando um desvio do trabalho recognitivo em questão. O resultado das análises 
apontou para a predominância de duas modalidades distintas de atuação da professora diante do encontro com os breakdowns, sugerindo, como 
conclusão da pesquisa, que a atenção pode ser efeito da aprendizagem quando o ambiente, criado por aqueles que ensinam, tem o propósito 
de que todos possam acercar-se, o mais possível, de um sentido compartilhado de comunicação, caracterizando-a por uma autêntica relação 
de cooperação.

Palavras-chave: Aprendizagem, atenção, invenção.

Attention learning: an opening to invention

Abstract

This paper derives from a research project on attention in classroom. The work was   carried out with teachers and students of two classes of the 
first grade of fundamental school.  We achieved approximately one hundred observations with notes fields and recordings of the dialogues that 
happened among students and teachers. The methodology of analysis we used was qualitative research.  The dialogues were analyzed with the 
purpose of identifying the breakdowns.  They were defined as modulations of attention expressed through the speeches and gestures that pointed 
to an apparent rupture of the attentive focus revealing a detour of the recognition focus.  The results of analysis pointed to a predominance of 
two different modalities of attention of the teacher concerning the breakdowns, suggesting as conclusion that attention can affect learning when 
classroom environment is perceived within a sense of communication and authentic relation of co-operation.

Keywords: Learning, attention, invention.

Aprendizaje de la atención: una abertura a la invención
Resumen
El presente trabajo resulta de una investigación sobre la atención en salón de clase realizada con alumnos y profesores de dos grupos de primer 
grado de la enseñanza primaria. Fueron realizadas aproximadamente cien observaciones, con notas de campo y grabaciones de los diálogos que 
ocurrieron entre alumnos y profesores y la metodología de análisis del material fue cualitativa. Estos diálogos fueron analizados, posteriormente, 
con la finalidad de identificar breakdowns. Estos fueron definidos como modulaciones de la atención expresadas por medio de intervenciones 
orales y gestos que señalaban una aparente ruptura del foco de atención, revelando un desvío del trabajo recognitivo en cuestión.  El resultado 
de los análisis mostró la predominancia de dos modalidades distintas de actuación de la profesora al encontrarse con breakdowns, sugiriendo, 
como conclusión de la investigación, que la atención puede ser efecto del aprendizaje cuando el ambiente, creado por aquellos que enseñan, 
tiene el propósito de que todos puedan acercarse, lo máximo posible, de un sentido compartido de comunicación, caracterizándola como una 
auténtica relación de co-operación.

Palabras-clave: Aprendizaje, atención, invención.
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Introdução
Quando nos referimos à atenção no âmbito escolar, 

na maioria das vezes, o termo vem associado ao Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H) que, a partir 
dos anos 90, começou a obter importante prestígio nos meios 
médicos e nas escolas, chegando às famílias. A dificuldade 
em manter o foco de vigilância em tarefas escolares, o 
baixo rendimento, a inquietude motora, a impulsividade e o 
comportamento hiperativo são algumas das características 
propostas pelo DSM IV (1994), que devem ser evidenciadas 
em mais de uma situação social. Tais sintomas sustentam 
uma concepção com ênfase no adoecimento do indivíduo, 
cujos distúrbios podem ter causas múltiplas: tanto da ordem 
do desenvolvimento ou da estruturação orgânica, quanto da 
ordem do emocional ou relacional. São causas de caráter 
individual, avaliadas a partir de uma abordagem psicológica 
e epidemiológica constitutivas de um domínio da realidade no 
qual a cognição é entendida como capacidade de solucionar 
problemas e a atenção, por sua vez, tem papel específico: 
o controle do comportamento e a realização de tarefas. 
Compreendida como condição para a aprendizagem, sua 
análise restringe-se a uma atenção voltada para a captação 
e busca de informações (Kastrup, 2004). Nesta lógica, os 
sujeitos com queixas de falta de atenção são normalmente 
situados num quadro de patologia, em que o adoecimento 
é produzido no indivíduo e pelo indivíduo. Diante desse 
quadro, há uma questão ética e política que nos convoca 
a estabelecer relações com outros saberes, tais como 
os estudos da subjetividade e os estudos que tratam da 
cognição como processo de invenção com o objetivo de 
buscar outras formas de entender a capacidade atencional 
de crianças, adolescentes e adultos que, cada vez mais, 
são tomados como sujeitos disfuncionais, excessivamente 
agitados e com falta de atenção.

Não é nosso propósito entrar na discussão dos 
diagnósticos de déficit de atenção, mas promover uma 
discussão que contemple a complexidade de questões que 
envolvem o fenômeno atencional e que são da ordem do 
biológico, do fisiológico, do psicológico e do cultural. Neste 
contexto múltiplo, algumas características específicas 
da atenção vêm se revelando efeito de uma construção 
resultante de um modo de vida contemporâneo. Estudos mais 
recentes (Corea & Lewkowiz, 2005; Crary, 1999; Kastrup, 
2004) apontam para o fato de que os modos como ouvimos, 
olhamos ou nos concentramos em qualquer coisa têm um 
caráter profundamente histórico, o que nos permite pensar 
que nossa maneira de estarmos atentos não é ditada pela 
biologia ou por algum fenômeno imediato, mas é mediada 
por nossas experiências intra e intersubjetivas.  

Seguindo essa perspectiva, o presente artigo baseia-
se em duas afirmações: a) um estudo da atenção em 
sala de aula conduz à necessidade de tratá-la como uma 
peculiaridade humana que pode ser modulada a partir do 
contexto histórico, e b) a atenção pode ser compreendida 
antes como efeito de um processo de aprendizagem do que 
como condição para que a aprendizagem ocorra.

Enquanto em situações escolares o que se requer é 
uma atenção concentrada, detida e polarizada, necessária 
para o processo de aprendizagem, o que se observa no 
cenário diário da atualidade é que nossa atenção tem sido 
alvo de uma diversidade incalculável de apelos, situações 
e informações, gerando, muitas vezes, certa dificuldade 
de concentração. Esse funcionamento atual tem um 
caráter histórico e é nele que apoiamos nossa primeira 
afirmação, pois, para compreendê-lo, é preciso observar 
as transformações pelas quais têm passado a percepção e 
os regimes de atenção, cujos efeitos se revelam, segundo 
Crary (1999), nos modos de subjetivação contemporâneo. 

Crary (1999) desenvolve esta ideia partindo da 
afirmação de que a forma como prestamos atenção a nós 
mesmos e ao mundo tem uma constituição histórica. Esta 
dimensão da atenção permite pensá-la como um dos aspectos 
dos processos cognitivos que se constituem a partir da 
experiência de subjetivação que também é histórica. Sendo 
assim, não existe um sujeito e tampouco uma atenção que 
sejam estáveis e que, por isso, atravessariam os tempos sendo 
sempre os mesmos. O sujeito atento modula-se a partir de 
um determinado contexto. Os grandes avanços tecnológicos 
da produção e reprodução de imagens, a complexificação 
da vida urbana, a aceleração dos deslocamentos e as 
indústrias culturais, além de uma complexa rede de práticas 
e discursos que vêm se articulando ao longo dos séculos 
XIX e XX, são responsáveis por grandes transformações no 
nosso modo de ser e de experimentar o mundo. 

Crary  (1999)  mostra  como  a  atenção  foi,  aos 
poucos, transformando-se no eixo da vida mental, naquilo 
que dá coesão à consciência, comanda o comportamento 
e organiza a experiência perceptiva do mundo, deixando 
para trás a primazia da consciência apontada nos trabalhos 
filosóficos, psicológicos e científicos. A concepção funcional 
da atenção veio ocupar o lugar daquela que atribuía à 
percepção a capacidade de alcançar a realidade tal como 
é. Sendo assim, para compreender a atenção, é preciso 
considerar os mecanismos fisiológicos da percepção e 
sua ligação com a ação motora. Desta forma, a atenção 
foi assumindo um caráter normativo na configuração das 
subjetividades modernas. 

A atenção, então, começa a ser pensada 
“essencialmente como um problema moderno” (Crary, 
1999), pois o contexto que agora produz novas fontes 
de estimulação, novos produtos e diferentes fluxos de 
informação em número cada vez mais crescente passou a 
exigir sujeitos altamente atentos para poderem se inserir nas 
novas formas de produção industrial e nos novos arranjos 
de trabalho. O observador que emerge no século XIX está 
inserido em um arranjo social marcado  por  um  processo  de   
industrialização  acelerado,  cuja  tecnologia   dos inventos 
óticos põe-se a serviço da produção de  um espectador mais 
atento, que acaba por se ver imbricado crescentemente em 
um regime de atenção e distração recíprocas. O excesso de 
estimulação sensório-motora produz uma fragmentação da 
percepção do mundo ao mesmo tempo em que viabiliza a 
constituição de uma atenção volátil. 
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Desde que os conceitos de visão, percepção e 
mesmo de cognição passaram a se ancorar num corpo em 
movimento, ele foi se tornando a superfície de inscrições 
das normas e valores da sociedade. Na escola, isto terá uma 
importante consequência, pois a durabilidade da atenção e 
a docilidade dos corpos se tornarão a forma de diagnosticar 
crianças como portadoras de Transtornos de Déficit de 
Atenção.

A lógica cultural capitalista exige que aceitemos 
como “natural” a mudança constante do foco da atenção. 
Diante de uma tela, por exemplo, deparamo-nos com 
práticas cotidianas saturadas de estímulos cuja intensidade 
não nos permite o exercício da concentração. Recebemos 
tanta informação que não chegamos a interiorizar1 nenhuma 
delas. Normalmente não olhamos a  televisão concentrados 
na tela. Concentração não é requisito do discurso midiático. 
Seu requisito é focalização, isto é, mudança constante 
de foco que o ato de zapear ilustra muito bem. O que se 
constitui, então, é uma relação com essas práticas da 
ordem da dispersão, que nada mais é do que o efeito da 
hiperestimulação a que somos submetidos diariamente, que 
exige apenas exterioridade e descentramento. 

Vejamos, agora, o que se requer num contexto escolar. 
Nesse contexto, precisamos ler, produzir escritos, contestar, 
calcular, responder a exames, avaliações, desempenhar 
um sem número de tarefas que exigem capacidade de 
memorização e de concentração. A memória, como bem 
assinala Corea e Lewkowicz (2005), “é uma condição 
essencial” para levar a cabo todas estas tarefas. Ela constitui-
se também em “efeito das práticas pedagógicas”. Para poder 
exercer todas estas operações, há necessidade de estar 
concentrado, ou seja, centrado em um ponto e distante de 
qualquer estímulo que interfira nessa “relação de intimidade” 
que o aluno estabelece com sua “consciência”. Em termos 
práticos, estar concentrado implica também estar quieto em 
um lugar, sem se mover. Nas atividades pedagógicas, o 
reconhecimento atento tem hegemonia sobre a percepção. 
Sendo assim, quanto mais reduzidos os estímulos externos, 
tanto mais eficaz resulta a aprendizagem.

Entre um zapping e uma leitura há, certamente, uma 
diferença significativa de experiência do tempo. Quando 
lemos ou estudamos, experimentamos um determinado 
ritmo de temporalidade - cumulativo e evolutivo - no qual 
cada momento se constitui desde um momento anterior que 
lhe dá sentido. Ao fazer referência à qualidade evolutiva 
do tempo, não se trata de pensá-lo apenas como um 
encadeamento em linha, mas de conexões possíveis entre 
passado, presente e futuro, numa certa espessura de tempo 
que nos permite estabelecer relações entre as experiências 
vividas. Quando assistimos à televisão, habitamos um 
tempo que é o da pontualidade, do aqui e agora. As imagens 
sucedem-se sem qualquer relação entre si, apenas seguem-
se umas às outras. As duas situações revelam diferentes 

1  A palavra interiorizar está empregada, aqui, no sentido de 
tomar consciência de ou, conforme Bergson (1999), “reconhecer 
atentamente” a partir de elementos que podem ser recuperados 
pela memória.

ritmos de temporalidade que, ao serem experimentados 
pelos sujeitos, caracterizam o próprio modo de se subjetivar, 
donde diferentes formas de atuação da atenção podem 
revelar-se. 

É preciso assinalar que os distintos regimes 
atencionais descritos não são exclusividade de uma ou outra 
experiência. Quotidianamente, experimentamos situações 
diversas e ambivalentes: para obter um bom desempenho 
em todos os recantos da vida, nos é exigido certo grau de 
concentração nas atividades, ao mesmo tempo em que 
precisamos demonstrar capacidade e maleabilidade de 
trocar de foco de interesse quando assim nos for requerido. 
Instala-se aí uma crise da atenção em cujo quadro não 
podemos compreender a desatenção como desvio de 
estados naturais, mas precisamos entender ambas - 
atenção e desatenção - como representando um continuum, 
na medida em que os imperativos sociais conduzem tanto a 
uma quanto a outra. 

Num regime onde a atenção facilmente se desdobra 
em dispersão, constituem-se sujeitos muito ligados que, para 
poderem cumprir sua tarefa de consumidores e para terem 
aumentada sua capacidade de atenção para a realização 
de tarefas, precisam ser desligados. Chama a atenção de 
Crary (1999) e Fernández (2001) um grande contrassenso: 
a transformação da desatenção e da hiperatividade em 
doença é estimulada por uma cultura que depende de uma 
sobrecarga de estímulos sensórios, da busca incansável 
do sucesso, de uma disposição dos indivíduos para desviar 
o alvo de sua atenção e da celebração da mobilidade 
incessante.

No que concerne à aprendizagem, esta é compreendida 
como capacidade para solucionar problemas e, no que diz 
respeito à atenção, a ênfase está colocada sobre seu papel 
no controle do comportamento e no desempenho de tarefas 
cognitivas. Sob esta perspectiva, a atenção é tomada como 
subsidiária da aprendizagem, estando a serviço da captação 
e da busca de informação (Kastrup, 2004). Em situações 
de falha nessa forma de atuação, a atenção fica colocada 
no lugar da falta, do déficit. É comum observar que tanto a 
dispersão quanto a distração são consideradas indesejáveis 
diante da possibilidade de fazer frente ao funcionamento da 
atenção que teima em fugir da tarefa. Todavia é importante 
diferenciá-las, pois produzem efeitos distintos no processo 
de cognição. 

Para fazer tal diferenciação, recorreu-se ao conceito 
de reconhecimento de Bergson (1999). Em sua concepção, 
o mundo se compõe de um “conjunto de imagens” 
interligadas. Dentre elas, nosso corpo apresenta-se como 
uma “certa imagem determinada”, considerada o centro da 
ação, que se conturba por leves variações e é “capaz de 
dividir-se entre várias ações possíveis numa resposta ao 
problema causado pelo mundo externo” (Bergson, 1999, p. 
14). Este mesmo corpo - uma imagem privilegiada - que é 
capaz de provocar infinitas respostas, é também capaz de 
problematizar o conjunto das outras imagens. Ele é, portanto, 
um centro de criação, assim definido por sua capacidade 
problematizadora.
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A matéria, que Bergson (1999) define como um 
conjunto de imagens, ao ser remetida a uma “ação possível”, 
constitui o processo de percepção, que se produz a partir 
dos detalhes de nossas experiências passadas, ou seja, a 
percepção é antes o efeito de nossas lembranças. Ela é 
sempre uma composição de memória, desejo, impressão do 
momento e antecipação.  

Para reaver o passado no presente, lançamos mão do 
ato de “reconhecer” que se manifesta de diferentes modos, 
em acordo com a percepção presente do sujeito. Diante de 
uma provável diferença na maneira de reconhecer, Bergson 
(1999) distingue entre “reconhecimento automático” e 
“reconhecimento atento”. 

A característica principal do “reconhecimento 
automático” é a sua realização através de movimentos 
que prolongam a percepção para obter efeitos úteis. Põe-
se em ação uma disposição para agir cujos mecanismos 
estão corporificados, isto é, são constituintes da estrutura 
do organismo, resultado da história de suas interações com 
o mundo, para serem reproduzidos sempre que necessário. 
Quando uma ação se segue a um estímulo sem nenhum 
tipo de intervenção do próprio sujeito, este se torna um 
processo automático que caracteriza grande parte dos 
nossos atos diários e tem muitos pontos em comum com 
o ato reflexo. Tal reconhecimento se produz a partir dos 
mecanismos de repetição que adquirem a condição de hábito 
e por isto determinam modos de agir que acompanham 
automaticamente nossa percepção das coisas, donde se 
produz o equilíbrio com o meio.

Este conceito bergsoniano inspira, aqui, a estabelecer 
uma relação deste com um modo de atenção recognitiva 
caracterizada pela atuação dos “esquemas de recognição” 
(Kastrup, 1999), cuja função primordial é contribuir para 
o reconhecimento dos objetos, isto é, para a captação de 
informações objetivas e para a adaptação do sujeito ao meio. 
Neste modo de atuação, o que prevalece é uma capacidade 
de focalização da atenção e não seria equivocado dizer que 
ela é responsável pelas aprendizagens de caráter prático e 
utilitário da vida. 

Por outro lado, retomando Bergson (1999), no 
“reconhecimento atento”, os movimentos produzidos pela 
percepção retornam ao mesmo objeto depois de uma 
fuga do foco. Ao lançar-se em direção às lembranças, o 
reconhecimento revela sua característica centrífuga: afasta-
se do foco (centro) seguindo em direções múltiplas, de volta 
ao passado. Característica essa que cria um verdadeiro 
espaço para a problematização, ou seja, para a invenção 
de problemas.

O momento em que presente e passado se encontram 
para produzir um movimento novo, que não se confunde com 
aquele voltado para os imperativos da ação, é o momento 
que Bergson (1999, 2005) nomeia de “duração”. Neste 
artigo, esse momento é compreendido como aquele de uma 
possível atenção distraída, pois se trata do momento em que 
a atenção deixa de ser uma atenção focada no objeto para 
flutuar entre as relações possíveis em diferentes tempos e 

espaços, mantendo um elo de ligação de sentido entre o que 
está acontecendo e experiências anteriores.

Entender a idéia bergsoniana de “reconhecimento 
atento” permite tratar do aspecto psicológico do processo 
atencional que se caracteriza pela constituição de um circuito 
da atenção, no qual ela, ao deixar o foco porque renuncia a 
perseguir o resultado útil da percepção presente, volta-se 
para o passado e ganha certa espessura temporal. Não é 
difícil nos depararmos com esta experiência durante uma 
leitura. Frequentemente nos encontramos paralisados, com 
o olhar distante, experimentando algo que, diante de uma 
tela da televisão, torna-se quase impossível.

O retorno ao objeto assume, então, a conotação 
de um “trabalho intelectual”, em que a atenção implica 
uma “solidariedade entre o espírito e seu objeto”. Desta 
solidariedade surge a possibilidade de invenção, pois o 
estado de distração, que é um momento de flutuação da 
atenção que pôde transitar em outro lugar, revela-se numa 
capacidade de concentração. 

Quando uma experiência de dispersão acontece, 
a permanência no foco é mantida por um tempo muito 
reduzido, deslocando-se rapidamente para outro, seguindo 
indefinidamente, vagando de um a outro foco de forma linear 
e homogênea. Já na experiência de distração, a mente 
permanece no foco por um momento, segue seu curso ao 
encontro com o passado (distrai-se) para poder retornar, de 
modo atualizado, no momento seguinte, formando um circuito 
que se completa. O que fica valorizado é a experiência do 
momento, que é uma experiência intensa, pura, concentrada, 
que pode, por um lado, resultar em pensamento - um certo 
ganho reflexivo – e por outro, em pura afetação. 

Desde esta perspectiva, a distração desloca-se da 
ordem do imediato e permite o fluxo entre tempos e cognições 
diferentes. É um momento em que acontecem movimentos 
mentais, de fluxos de ir e vir da mente que transita entre 
a memória das experiências vividas corporalmente com 
diferentes padrões de relações. A distração, por sua 
característica de mobilidade, constitui espaços para a 
invenção, para a problematização, para a potência da 
vida. Portanto, estar distraído não é da mesma ordem da 
dispersão, pois, embora a atenção em estado de distração 
esteja experimentando uma certa errância, há, entre ela e a 
tarefa em questão, uma relação que as põe em contato.

No que diz respeito à aprendizagem, tratam-se 
de dois movimentos distintos de um mesmo processo. 
No primeiro, as coisas se passam mecanicamente, sem 
exigir transformações do sistema. É a característica da 
“aprendizagem recognitiva” (Kastrup, 1999), importante e 
necessária, mas não suficiente para a invenção do novo. 
No segundo, um ato de “reconhecimento atento” possibilita 
a criação da novidade, pois, para completar o circuito, é 
indispensável a passagem pelo estado de concentração, 
cujos ingredientes oscilam entre focalização-distração-
retorno ao objeto. É importante assinalar que não se 
trata de um retorno ao que era antes, mas de um retorno 
transformado, inventado, com um certo grau de novidade. 
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É o momento constitutivo de uma “aprendizagem inventiva” 
(Kastrup, 1999).

Aqui encontramo-nos com a segunda afirmação na 
qual baseamos este artigo: a que diz respeito à possibilidade 
de compreender a atenção como efeito de um processo de 
aprendizagem. Partindo do pressuposto de que a atenção 
é modulada em determinado contexto, tal afirmação aponta 
para a importância de criar estratégias de organização de 
espaço, de dinâmicas interpessoais e de experiências 
pessoais que possam ativar os fenômenos que possibilitam 
um modo de atenção de caráter mais inventivo.

Ao estudar a cognição, Kastrup (1999) introduz o 
problema do tempo e do coletivo, ampliando seu conceito, 
que não se restringirá à inteligência ou à solução de 
problemas. A autora mostra que é sua natureza inventiva o 
que possibilitará pensar um sujeito capaz de “inventar a si e 
ao mundo”, situando na atuação do sujeito a possibilidade de 
encontrar novas formas de conhecer, de pensar e de produzir 
outras configurações de mundo. Então, Kastrup (1999) propõe 
diferenciar recognição e invenção, que ocuparão lugares 
distintos, mas complementares no processo da cognição.

Diariamente, vivenciamos experiências de recognição. 
Elas nos permitem o reconhecimento dos objetos, de modo 
que possamos ter um bom desempenho diário diante das 
situações com as quais nos deparamos. Nossa capacidade 
de busca de solução para os problemas experimentados 
em determinado contexto fica assegurada graças a tais 
experiências. Entretanto, as experiências de aprendizagem 
recognitiva não podem explicar o surgimento da novidade. 
Para falar desta, Kastrup (1999), inspirada na linguagem 
bergsoniana, utiliza-se do termo “problematização”. A autora 
mostra que a cognição inventiva começa com a invenção 
de um problema que, em última instância, “consiste numa 
problematização da subjetividade, uma exigência de criação” 
(1999, p. 101). 

 Segundo Kastrup (1999), o processo de invenção 
caracteriza-se pela imprevisibilidade e pela problematização. 
Dadas essas características, a atenção não poderá ser 
pensada apenas como um processo único e homogêneo, 
mas como um movimento que se modula em diferentes 
fluxos e por isto pode mostrar-se funcionando de formas 
distintas, além do ato de prestar atenção a tarefas, objetos 
ou situações externas. 

Quando se observam as dinâmicas em sala de 
aula, frequentemente, verifica-se que elas estão apoiadas 
em uma perspectiva que associa aprender à exigência de 
adaptação a um mundo pré-existente (Sordi, 1999), de 
modo que o ato de ensinar fica resumido a uma transmissão 
de conhecimentos acumulados historicamente que, sem 
dúvida, são importantes, mas não suficientes. A partir desse 
pressuposto, a atenção focalizada surge como condição 
fundamental para a aprendizagem, pois, quanto maior o 
poder de manter o foco em determinado objeto, maiores as 
chances de sucesso infantil. Neste caso, o ato de prestar 
atenção fica associado aos processos recognitivos como 
sua condição indispensável. Entretanto, conforme se vem 
mostrando, este modo de entender o fenômeno atencional 

limita-o ao processo de focalização, que não deve ser 
confundido com concentração. 

Na perspectiva recognitiva de aprendizagem, 
necessariamente, não está implicada uma concentração, 
pois esta supõe a possibilidade de ir além da capacidade 
de executar tarefas; supõe uma possibilidade inventiva 
e, portanto, uma cognição enquanto capacidade 
problematizadora. Neste caso, a concentração, ao contrário 
do que normalmente se pensa, precisa recorrer à possibilidade 
de se distrair, sendo que o distrair-se é experimentado num 
“colapso”, numa “rachadura” (Varela, 2003), ou ainda num 
momento de “descontinuidade” (Bergson, 2005). O sujeito 
experimenta um movimento de abertura necessário à 
invenção e que se revela como distração, que lhe possibilita 
transitar entre atenção e desatenção. Ao desatender do foco, 
dá-se um encontro entre o passado inteiro que acompanha o 
sujeito e o instante presente. 

Isto posto, entende-se que, subjacente ao apelo 
de prestar atenção da escola, está um conceito que faz 
referência a um movimento de detenção, de fixação do 
foco, não de uma capacidade de concentração. Na escola, 
no trabalho, em frente ao computador ou à televisão ou em 
outras tarefas diárias, nossa atuação normalmente é de uma 
atenção focalizada, pois precisamos tratar de reconhecer o 
que se passa para poder executar bem as tarefas. 

Assim, se de um lado lidamos com um conceito 
atual de atenção que a define enquanto um elemento 
necessário para o reconhecimento da informação, de outro 
lado, encontramo-nos com os estudos da consciência que 
apontam para outra perspectiva: a atenção que emerge 
como um estado possível e necessário para a invenção 
é uma atenção que transita entre estados de atenção 
focalizada e atenção distraída, que se trata de constelação 
de experiências e práticas, muito mais que uma questão de 
fixação, de olhar ou de sujeito como espectador.

Método
A análise da pesquisa desenvolveu-se a partir da 

reflexão sobre alguns protocolos destacados dentre uma 
série de aproximadamente cem observações dirigidas 
às relações aluno-professor-objeto do conhecimento. 
Participaram da pesquisa duas turmas de primeira série 
do ensino fundamental, sendo cada uma delas em escolas 
distintas. A escolha das escolas não obedeceu ao critério 
ensino público/privado, mas levou em consideração, de um 
lado, o interesse da direção sobre o tema e, de outro, um 
conhecimento prévio da atuação pedagógica da professora. 

A metodologia adotada tem raízes nas pesquisas 
de caráter qualitativo, com uma abordagem de inspiração 
etnográfica. Os instrumentos utilizados foram notas 
de campo, áudio-gravações, registros dos diálogos e 
depoimentos espontâneos de alunos e professoras.

O problema formulado na etapa de observações foi: 
Como investigar as formas de atenção em sala de aula e 
suas relações com a aprendizagem?
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Para responder a tal pergunta, fez-se a opção pela 
análise dos indicativos de modulações da atenção que se 
denominou de sinalizadores. Os sinalizadores emergem 
de momentos de suspensão do foco atencional e foram 
identificados a partir das expressões verbais e gestuais dos 
sujeitos, tais como assinalamentos e questionamentos que 
apontavam para um aparente desvio do trabalho recognitivo 
em questão. Para nomeá-los, utilizou-se o termo breakdown  
(Varela, 2003), que aqui será definido como efeitos que 
se expressam na ação dos sujeitos frente a momentos de 
ruptura do foco atencional. 

Resultados e Discussão
O resultado das análises apontou para a 

predominância de duas modalidades distintas de atuação 
da professora quando confrontada com os breakdowns 
e que foram classificados em dois subtipos: de um lado, 
o breakdown que acolheu a perturbação e resultou em 
momentos de problematização e, de outro, o breakdown 
que não acolheu a perturbação e resultou em momentos 
divergentes da problematização.

Para exemplificar, tomemos um registro de cada 
subtipo.

1) Breakdown que resulta em momentos de 
problematização: colapsos que articulam diversas situações 
sócio-cognitivas experienciadas pelos sujeitos, em sala de 
aula, e que são responsáveis pelo “lado autônomo e criativo 
da cognição” (Varela, 2003, p.78). São considerados os 
momentos de atenção inventiva.

Os recortes de alguns protocolos podem ilustrar tais 
experiências.

1.1 Cena das “mãozinhas”: Após apresentar o 
desenho de um muro de tijolos sobre o qual se podia ver 
cinco pares de mãos, a professora propõe aos alunos:  
“Vamos imaginar que tem umas crianças escondidas atrás 
desse muro. Olhem as mãozinhas delas aqui. Eu quero 
saber quantas crianças estão escondidas. Mas, olhem só, 
isto não é suficiente. Eu quero saber como vocês pensaram 
pra descobrir isto”.

Depois de se certificar de que as crianças haviam 
chegado a um consenso, a professora propôs que cada 
grupo revelasse como fizera tal descoberta. Ao ouvir a 
afirmação dos colegas de que havia cinco crianças atrás do 
muro e o relato de que sua descoberta fora feita contando as 
mãos de dois em dois, o aluno FE comentou: “Uma pessoa 
pode tá se segurando só com uma mão”. Estava lançado um 
problema...

A problematização não fora apenas um mero 
movimento do menino. Algo no desenho (objeto) o forçou 
a problematizar. Inicialmente, FE deixou-se afetar pelo 
desenho e pelo que ele pôde representar. No momento 
seguinte, quando da apresentação de um grupo, FE revelou-
se procurando o sentido do que se mostrava entre o desenho 
e a fala dos colegas. Ao fazer essa procura, ele inventou um 
novo problema.

O desdobramento da cena promovido pela professora, 
que acolheu a fala de FE, acionou a sua própria capacidade 
criadora e das crianças: ela improvisou um muro-cartolina 
e propôs a dramatização da hipótese levantada por FE. A 
professora, ao se deixar tocar pela novidade proposta por 
seu aluno, que fugiu ao reconhecimento, promoveu um 
momento em que a comunicação foi adquirindo sentido a 
partir da coordenação de pontos de vista. Teve-se, a partir 
de então, uma experiência significativa de pensar sobre o 
pensamento de FE. 

Vamos ao segundo subtipo de sinalizador:
2. Breakdown que resulta em momentos divergentes 

da problematização: colapsos que, ao emergirem das 
diversas situações sócio-cognitivas experienciadas pelos 
sujeitos, em sala de aula, não são acolhidas e promovem 
um retorno ao foco atencional e um não acolhimento da 
problematização.

2.1 Cena do “corpo humano”: O objetivo da 
professora, quando propôs a atividade que segue, era 
estudar hábitos de higiene. Inicialmente, as crianças 
deveriam responder à pergunta “Pra que a gente usa...” 
(braço, pernas, mãos...). Nota-se que tal pergunta já 
pressupõe um não saber infantil, mesmo em se tratando do 
uso do próprio corpo.

A professora, então, questionou: “O mais importante, 
pra gente ficar bem, o que a gente precisa fazer? Ouviram-
se as mais variadas respostas, tais como: “tomar cuidado”, 
“não correr”, “comer”. Diante dos muitos ensaios e erros das 
crianças que não responderam o que a professora esperava, 
ela deu-lhes uma pista: “quarta-feira vocês me falaram 
direitinho o que eu preciso pra ter um corpo saudável. Eu 
preciso hábitos. Que hábitos?”. Finalmente, JO “descobriu” 
qual era a resposta esperada e falou “higiene”. 

Repetindo a afirmação da menina, a professora 
elaborou outra pergunta: “Quais são os hábitos de higiene 
pra manter o meu corpo saudável?”. Após um breve silêncio, 
RO respondeu: “Comer”. A professora, então, questionou: 
“Comer é um hábito de higiene?”, e RE acrescentou, na 
sequência, “Tomar banho”. E assim as crianças seguiram 
enunciando hábitos de higiene, na tentativa de “entregar” à 
professora a resposta certa. 

Quando a professora verbalizou o que desejava como 
resposta à sua pergunta “Quais são os hábitos de higiene pra 
manter o meu corpo saudável?”, percebeu-se que um silêncio 
invadiu a sala. RO, revelando manter em suspensão aquilo 
que emergiu da sua experiência de breakdown, repetiu o que 
havia sugerido: “comer” (linha 2). Mas como pode “comer” 
preencher os requisitos da pergunta? Infelizmente, “comer”, 
tanto quanto “correr” (atuações do corpo,) não têm a ver com 
os hábitos de higiene em que estava situada a atenção da 
professora. RO manteve sua atenção distraída na pergunta 
anterior (linha 1), o que parece ter produzido algum efeito no 
menino. Embora a professora desejasse ouvir algo alusivo 
aos hábitos de higiene, sua pergunta abria possibilidades 
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para pensar muitas outras coisas. Mas, porque sua escuta 
estava focalizada nas respostas que preencheriam certos 
requisitos, a professora não conseguiu atender seus alunos, 
não conseguiu escutá-los, não conseguiu descentrar-se e 
por isso não acolheu o que diziam. Seu trabalho reduziu-
se a uma troca de informações que pretendia promover o 
encontro com respostas que preenchem os requisitos.

Nos exemplos transcritos, observa-se que o 
breakdown revelou-se como resultado da experiência de 
a) “suspensão do julgamento habitual”, b) “redireção da 
atenção” e c) “deixar-vir”. Estes três momentos fazem parte 
de um ciclo básico da “époché” e são qualificados por Depraz, 
Varela e Vermersch (2003) como experiência do sujeito em 
um determinado instante. Eles se entrelaçam e movimentam-
se circular e correlativamente, de forma que cada um deles, 
ao mesmo tempo em que ultrapassa o anterior, também 
o conserva. Conforme se mostrou nos exemplos acima, 
foi nesses momentos em que o estudo se concentrou, 
procurando delinear o instante de problematização. 

Quando distração e dispersão são compreendidas 
como modos de atuar distintos um do outro, a distração não 
pode mais ser considerada indesejável para o processo de 
invenção. Entendida enquanto um movimento de suspensão 
ou uma ruptura do foco da atenção que poderá investir 
para além do foco e “deixar vir” o inesperado, aquilo que 
habitava a consciência num plano pré-reflexivo, ela se torna 
necessária para a experiência de um modo de atenção 
aberto à invenção. O movimento de suspensão do qual 
nos falam Crary (1999), Depraz e cols. (2003) instala-se 
justamente na ruptura cognitiva –“breakdown” de Varela 
(2003) –, esquivando-se da pressão da exterioridade. 

Quando um breakdown acontece, deixamos o 
mundo conversar conosco, ou seja, experimentamos um 
momento estético. O breakdown vem acompanhado por dois 
movimentos: de focalização e de distração. De distração, 
porque ele nos força a sair do reconhecimento imediato e 
a experimentar outras forças que se acoplam e produzem, 
ao mesmo tempo, subjetivação e objetivação. Dá-se a 
invenção. A distração, como aqui é entendida, seria o fôlego 
da atenção: um momento de recuo necessário para que se 
possa viver uma experiência de si, que tem sido dispensada 
pelos modos de absorção produzidos pelo mundo midiático. A 
distração abre espaço para o que não é imediato, para o que 
permite o movimento do sujeito, sua experiência de duração. 
A distração, que é um dos aspectos da concentração, mostra-
se, então, como imanência da criação.

De acordo com Maturana e Varela (2002, p. 32), para 
entender a cognição, é preciso compreendê-la como um 
processo que ocorre necessariamente na “linguagem, que 
é nossa maneira particular de ser humanos e de estar no 
fazer humano”. Nesse processo cognitivo, segundo Kastrup 
(1999), estão implicados dois momentos distintos, mas que 
se entrelaçam: um de problematização e outro de solução 
de problemas. Com base nessas afirmações, entendeu-se 
que a chave de análise dos acontecimentos deveria ser 
a observação dos atos comunicativos, através dos quais 
se poderia identificar os dois movimentos do processo 

cognitivo. Estes permitiriam observar os fluxos da atenção, 
que, por sua vez, se compõem de “atos descontínuos/linhas 
quebradas” (Bergson, 1999), ou colapsos (Varela, 2003). São 
movimentos de continuidade entre atenção e distração que, 
para poderem configurar um modo de concentração aberto, 
devem preservar um ponto de contato com o foco, que, no 
caso dessa pesquisa, somente pôde ser confirmado pela via 
do diálogo. Daí a necessidade de buscar contribuições no 
estudo e análise das conversações.

Na medida em que foi possível participar dessas 
dinâmicas de conversações, foi também possível encontrar 
modos de atuação característicos de cada um dos grupos 
observados. O modo como o breakdown foi acolhido, ou 
não, pela professora apontou para a necessidade de uma 
análise dos padrões de atuação e de dialogicidade. Esses 
padrões tornaram visíveis algumas características dos 
espaços escolares considerados propícios à aprendizagem 
de um modo de atenção aberto para a invenção.

Ao se  revelarem os sinalizadores, o estudo e a 
busca se concentraram, então, em delinear as situações 
e experiências vividas que configuraram as práticas 
possibilitadoras da construção do espaço subjetivo que 
propiciaram tal experiência.  Sendo assim, para a análise 
dos registros, após a identificação dos sinalizadores, 
surgiram as seguintes questões, que se tentou responder: O 
que se passou nesse momento? Qual seu desdobramento? 
Como pode ser caracterizada a dinâmica de atuação que 
possibilitou o acolhimento do sinalizador? O que se passou 
no contexto em que a atenção se desdobrou em qualidade 
de encontro? 

Considerações Finais
Aliando o percurso empreendido pelos estudos atuais 

da consciência, que vêm sublinhando o caráter heterogêneo 
e fluido da atenção, aos estudos vindos da Filosofia, da 
Psicologia, da Biologia e das Ciências Cognitivas, tem sido 
possível pensar na complexidade do processo atencional 
que revela seus diferentes modos de funcionamento. Esta 
pode ser concentrada ou dispersa, flutuante ou seletiva, 
involuntária ou voluntária, focalizada ou aberta, podendo, 
inclusive, combinar-se de muitas maneiras, como, por 
exemplo, concentrada e aberta ou ainda seletiva e focalizada, 
dentre outras.

Produzindo uma inflexão na certeza de que a atenção 
é necessária à aprendizagem, partiu-se da hipótese de que 
é possível a aprendizagem da atenção também no espaço 
escolar e que um modo de atenção concentrada e aberta, 
diversamente do modo dispersivo, tem estreita relação com 
a construção da capacidade humana para o pensamento e 
a criatividade.

No final de dois anos de investigação em sala de 
aula, a análise das observações levou-nos a sugerir que o 
ambiente deve ser criado e oferecido aos alunos por aqueles 
que ensinam, pois o modo atencional de uma pessoa advém 
de uma construção singular intra e intersubjetiva, ou seja, 
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depende da história pessoal de cada um, vivida na interação 
com os outros. 

Foi-se dando conta de que os mecanismos que 
criam espaços de aprender-subjetivar-se e que põem em 
movimento, no mesmo ato, atenção, aprendizagem e autoria 
de pensamento, precisam ser construídos desde um modo 
dialógico interacional de conversação, cujos efeitos se 
mostram além do ato de reconhecer. Sendo assim, acredita-
se que há uma relação de implicação entre o modo de atuar 
na sala de aula e a experiência de um modo de atender 
aberto à invenção. 

O estudo dos protocolos selecionados, por revelarem 
breakdowns que resultaram em momentos divergentes 
à problematização, mostrou que a preocupação da 
professora com as respostas certas estava situada no 
reconhecimento do objeto da aprendizagem, o que resultava 
no empobrecimento do processo. Frequentemente surgia a 
pergunta: “Não estavas prestando atenção?”, insinuando 
uma falta de atenção da criança, quando a falta de atenção 
parecia ser da professora em relação ao surgimento do 
inesperado e ao reconhecimento da capacidade pensante 
dos alunos. 

Por outro lado, quando a professora adotava uma 
postura de incentivo ao diálogo, algo qualitativamente 
diferente do reconhecimento sempre se produzia. A análise 
das observações revelou que o cultivo de um modo de atuar 
comunicativo-dialógico-interacional está transversalizado 
pelo modo do professor compreender a aprendizagem e 
por seu modo de ser e experimentar o mundo. O estudo 
mostrou que, subjacente ao ato de ensinar, encontra-se uma 
epistemologia processual de construção do conhecimento, 
que implica numa compreensão da aprendizagem como um 
processo através do qual tanto o sujeito quanto o objeto se 
constroem. 

Neste caso, o que se revelou interessante e 
fundamental para a pesquisa foi a capacidade da professora 
de se distrair da exigência de transmitir informação. O que 
significa dispor de uma atenção aberta, sem focalização 
específica, que lhe possibilitava captar tanto os enunciados, 
gestos e sinais que iam ao encontro do contexto, quanto 
também aquilo que parecia desconexo. Isto não implica 
falta de objetivo da professora, tampouco um relativismo 
absoluto que valoriza todas as formalizações e aceita todas 
as interpretações possíveis. 

Nos exemplos em que o breakdown foi acolhido pela 
professora, sua capacidade de se distrair do foco atencional 
mostrou-se ao observador em diversas situações. Sua 
distração permitia-lhe encantar-se com o que as crianças 
revelavam. Tais revelações eram tomadas como um saber 
em construção e não como um déficit. Seu encantamento 
mostrava-se através do sorriso, do afeto e da surpresa 
seguida de um apelo ao ato de compartilhar a escuta, o 
pensamento e a fala.

Este estudo foi produzindo, ao longo do percurso, 
o desafio de encontrar práticas que viabilizassem o 
desencadeamento de um processo que não se esgotasse 
ao encontrar uma solução, mas que seguisse aberto ao 

surgimento do inesperado, acrescida ao exercício de se 
deixar afetar. Além da atenção concentrada e aberta, 
destaca-se, também, a capacidade da professora de encher 
de sentido o acontecimento. Ao iniciar o ano, via-se que o 
funcionamento da atenção de algumas crianças assumia 
características de dispersão, deslizando entre fatos e 
situações. A professora tratava, então, de ajudar a produzir 
sentido naquilo que parecia disperso. Em algumas cenas 
(como na cena do “computador”, por exemplo), revelou-se 
uma capacidade para trazer de volta a atenção que rompe 
para outro lugar, sem aparente conexão com o contexto. A 
professora fazia um trabalho incansável de chamar de volta 
para a experiência, fazendo lembrar o trabalho de “tornar-
se consciente” da presença da mente na ação, a que se 
referem Varela, Thompson e Rosch (2003). Com isto, as 
crianças podiam experimentar aquilo que estavam fazendo, 
ou seja, podiam estar inteiramente na experiência. A arte da 
professora estava em encontrar o vínculo do que o aluno 
dizia com o que estava sendo discutido e, mais do que isto, 
propiciar espaço para que o aluno também o encontrasse. 
Esta atitude demonstrava um certo zelo, um  cuidado com 
o outro, uma valorização e aceitação de um outro autor, 
revelando um certo tipo de relação com a aprendizagem 
perpassada pelo desejo de aprender com o aluno não um 
conteúdo, mas algo que diz do próprio aluno. Nesse espaço, 
tanto o aluno quanto o professor movimentam-se entre 
o lugar de quem está aprendendo e o lugar de quem está 
ensinando.

Algumas formas cognitivas são forjadas por nossos 
modos de atuar e resultam em subjetividade inventiva 
ou subjetividade recognitiva. Ambas foram encontradas 
durante a pesquisa e foi possível observar seus efeitos. Na 
atuação inventiva, para o exercício de problematização, a 
atenção requerida precisava poder distrair-se; já na atuação 
recognitiva, caracterizada pela tendência a tomar o mundo 
como oferecendo informações próprias para serem captadas, 
não se exigia mais do que uma atenção focalizada.  A 
análise dos protocolos revela que as chances  de  cultivar 
uma atenção concentrada e aberta crescem muito quando o 
espaço pedagógico promove situações em que se exercita 
o pensar sobre o pensamento. Tal exercício mobiliza uma 
atenção aberta  a  experiências  não recognitivas,   de  
estranhamento,   de problematização, novas e inédita, que 
atuam num plano de forças e não no plano da recognição. 

Na sala de aula onde os breakdowns eram acolhidos, o 
exercício constante de prestar atenção ao ato mental revelado 
pela consiga “me interessa saber como vocês pensaram 
para descobrir” produzia momentos de reexperimentação da 
ação que era seguida mentalmente. Na cena das mãozinhas, 
todos – alunos e professora – seguiram juntos as hipóteses 
levantadas, repetindo, incansavelmente, as ações possíveis 
e refletindo sobre elas. Tratava-se de trazer para o cenário 
o que se produzia no ato de pensar. Ao fazer este trabalho, 
a cada nova cena, um novo detalhe ia sendo pensado, 
envolvendo a todos no trabalho de problematização.

Esta prática de trabalho com cenas revela, num 
espaço-tempo de uma manhã de aula, uma característica 
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que se mostrou também num âmbito maior. Tal prática 
apresenta-se como uma possibilidade de romper com as 
amarras que prendem o processo de aprendizagem numa 
certa linearidade. Ensinar em cenas permite que cada 
atividade possa ser retomada a qualquer momento (no 
mesmo dia ou em outros), com outras configurações. A 
atividade mesma fica em suspenso: algo virá a seguir, mas 
não se sabe quando. Essa suspensão, sempre verbalizada, 
criava uma expectativa e com ela o desejo de retornar, 
transformando a busca do resultado em um trabalho circular 
e contínuo. Ao tratar a situação escolar dessa forma, um 
objeto de conhecimento não se mantém autônomo, mas 
em rede, engendrando-se uns nos outros e possibilitando 
que as crianças criem estratégias para um trabalho em 
permanente construção, ou seja, as crianças experimentam 
as possibilidades de alterar, reconstruir, mudar de ideia, 
acrescentar, rever, excluir algo que, no decorrer do tempo 
de espera, foi possível elaborar pensando. Trata-se de 
voltar a atenção não para o objeto, mas para o exercício do 
pensamento. Ao reiniciar uma tarefa, era preciso pensar no 
que já fora realizado e seguir pensando naquilo que se faria, 
evitando o automatismo e a reprodução e ativando o princípio 
de autonomia. Punha-se em jogo um legítimo trabalho de 
guardar-trazer de volta, que envolve consciência, memória 
e atenção.

Acredita-se que aprender um modo de atenção aberto 
à invenção requer um exercício consciente e constante, 
oferecido por um ambiente que acolhe o breakdown, prima 
pela comunicação dialógica interacional, possibilita a 
experiência de momentos estéticos e de produção de sentido 
para o que se diz e faz, promove práticas coletivas de pensar 
sobre o pensamento e propõe um trabalho permanente de 
construção-reconstrução do conhecimento. Tais experiências, 
marcadas pelo continuum esperar-esticar, fixar-romper, 
atender-desatender, se exercitadas quotidianamente, 
podem possibilitar uma atenção consciente, através da qual 
o aluno experimenta uma relação de intimidade consigo e 
com o objeto de conhecimento. Acontece um deslizamento, 
em que a aprendizagem da atenção revela-se numa atenção 
para si e para o mundo e não somente para o mundo.

Por fim, a pesquisa, ao se encontrar com algumas 
respostas, deparou-se com outras tantas perguntas que 
ficarão reverberando. Entretanto, como último comentário, 
cabe aqui ressaltar uma revelação: quanto mais a atenção 
daquele que ensina for concentrada e aberta, tanto mais 
criativas e problematizadoras serão as experiências dos 
alunos e igualmente maior será a frequência do surgimento 
de situações que possibilitem a construção de novos modos 
de atender, também mais concentrados e abertos. Tem-se, 
neste caso, um trabalho capaz de criar “novas modalidade 
de subjetivação do mesmo modo que um artista plástico cria 
novas formas a partir da palheta de que dispõe” (Guattari, 
1992, p. 17). 

 Sendo assim, pode-se pensar que a aprendizagem 
de um modo de atenção aberta à invenção, na sala de 
aula, requer, além da competência exigida para o exercício 
da docência, um modo de experimentar o ato de ensinar 
e aprender que se desenvolve desde uma concepção de 
aprendizagem enquanto processo. É, também, uma questão 
de qualidade da atenção posta em atuação na atividade 
pedagógica, que implica a possibilidade de descentração. 
Acontece, então, um deslizamento, em que a aprendizagem 
da atenção revela-se numa atenção para si e para o mundo 
e não somente para o mundo. Assim, pensa-se que tanto o 
modo de atender aos alunos quanto o modo de compreender 
a aprendizagem se constroem em sintonia uma com a outra. 
Trata-se de uma construção sempre inacabada. 
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O tema jogo infantil no periódico Pro-posições

Flávia Roberta dos Santos Pereira 
Litza Pereira Santos 

Karen Santos Amorim 
Lílian Miranda Bastos Pacheco

Resumo
Este trabalho pretende analisar os artigos sobre o tema jogo na Educação Infantil no periódico Pro-Posições de 1990 a 2003. A atividade lúdica é 
de extrema importância na infância, sendo uma das formas da criança entrar em contato com a realidade. Seis artigos foram analisados, segundo 
os critérios: data de publicação, autoria, filiação institucional, objeto de estudo, enfoques teórico/metodológico e conclusões dos estudos. As 
análises indicam que a frequência dos estudos aumentou consideravelmente desde 1994. Os autores são mulheres, professoras ou alunas, 
ligadas à pós-graduação nas Regiões Sul/Sudeste de universidades públicas. As pesquisas investigam relações entre jogo e desenvolvimento, 
brincar, cultura; fundamentam-se nas abordagens psicogenética, sócio-cultural ou na filosofia analítica; e envolvem estudos empíricos ou teóricos. 
Os artigos destacam a importância de se aprofundar os estudos sobre este momento da educação, em que funções maternas e educacionais se 
confundem, reunindo as potencialidades da atividade lúdica às necessidades da criança.

Palavras-chave: Educação Infantil, jogos, brincadeiras.

The theme “kids game”  in the periodic Pro-posições

Abstract
This study analyzes articles on the topic Game in Childhood Education, in the journal Pro-Positions, from 1990 to 2003. Leisure activity is important 
in childhood.   It is one of the ways children get in touch with reality. Six articles were analyzed, according to the following criteria: publication date, 
authors, institutional affiliation, and objective of the study, theoretic and methodological approaches, and conclusions of the studies. Analyses 
indicate that the frequency of the studies has increased considerably since 1994. The authors are women, teachers and students, linked to a 
post-graduation course in public universities in the South and Southeast Regions of Brazil. The work investigated relationships among game 
and development, play, and culture.  The study was oriented by psychogenetic, socio-cultural approaches or by analytical philosophy involving 
theoretical or empirical studies. The articles highlight the importance of deepening the studies on this moment of education, in which maternal and 
educational functions are confusing, bringing together the potential of leisure activity to the needs of the child.

Keywords:  Early childhood education, games, tricks.

El tema juego infantil en el periódico Pro-posições

Resumen
Este trabajo pretende analizar los artículos sobre el tema Juego en la Educación Infantil en el periódico Pro-Posições, en la década de 1990 
a 2003. La actividad lúdica es de extremada importancia en la infancia, siendo una de las formas del niño entrar en contacto con la realidad. 
Seis artículos fueron analizados, según los criterios: fecha de publicación, autoría, afiliación institucional, objeto de estudio, enfoques teórico/
metodológicos, conclusiones de los estudios. Los análisis indican que la frecuencia de los estudios aumentó considerablemente dese 1994. 
Los autores son mujeres, profesoras o alumnas de postgrado de las regiones Sur/Sudeste, en universidades estatales. Las investigaciones 
examinan las relaciones entre el juego y: desarrollo, jugar, cultura; basándose en las visiones psicogenética, socio-cultural o en la filosofía 
analítica; involucran estudios empíricos o teóricos. Los artículos destacan la importancia de profundizar los estudios acerca de este momento de 
la educación, en el que funciones maternas y educativas se confunden, uniendo las potencialidades de la actividad lúdica a las necesidades de 
los niños.

Palabras-clave: Educación Infantil, juegos, jugueteos.
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Introdução
Este trabalho objetiva identificar e analisar 

descritivamente as produções acadêmicas no periódico Pro-
Posições que abordam o tema jogo na Educação Infantil. 
Esta é a primeira etapa do Ensino Básico, que envolve 
crianças de zero a seis anos de idade. Neste período da 
vida, elas exploram intensamente seu imaginário, dedicando 
a maior parte de seu tempo ao jogo e às brincadeiras. A 
atividade lúdica é um tema de especial importância nesta 
fase do desenvolvimento humano por ser uma das formas 
mais naturais da criança entrar em contato com a realidade, 
além de apreender o mundo, os objetos e os fenômenos. 
Prova disto é que inúmeros pedagogos e psicólogos estão 
de acordo com a ideia de que o jogo infantil é uma atividade 
física e mental que favorece tanto o desenvolvimento pessoal 
como a sociabilidade. Ele contempla situações de conflitos, 
submissão a regras, harmonia, ordem, tensão, entre outras.  

Situada a importância do jogo para o desenvolvimento 
da criança, levanta-se a seguinte questão: quais as 
características da produção acadêmica sobre o tema jogo, 
na Educação Infantil, divulgada no periódico Pro-Posições 
de 1990 a 2003? Esta fonte documental foi escolhida por 
ter sido avaliada pela QUALIS-CAPES – ano base 2003, 
na área de Educação, com conceito A, ser de circulação 
nacional e estar vinculada a programa de pós-graduação 
em Educação.

No periódico em questão, os estudos na área da 
Educação Infantil sobre jogo e brincar aparecem, entre 
outros temas, como: concepções, desenvolvimento da 
criança, formação de profissionais, política educacional, 
necessidades especiais, gênero, literatura infantil, produção 
acadêmica e propostas ou práticas educacionais. Nota-
se uma abrangência temática. Dos 50 artigos no campo 
da Educação Infantil, o tema jogo representa 12% deste 
universo, ou seja, seis artigos foram publicados no período 
analisado.

Além da diversidade de enfoques e objetos de 
estudos, o periódico Pro-Posições veicula em seus fascículos 
diferentes tipos textuais, principalmente artigos e resenhas. 
O presente estudo analisa apenas o primeiro tipo.

Os artigos foram selecionados caso apresentassem 
explicitamente no título, palavras-chave ou resumo os 
seguintes descritores: creche, pré-escola, educação infantil, 
zero a seis anos, criança, infância e, concomitantemente 
com qualquer um destes, jogo, brincadeira ou brinquedo. 

Para analisar os textos, os seguintes critérios 
foram considerados: data de publicação; autoria e 
filiação institucional; objeto de estudo; enfoques teórico e 
metodológico e conclusões dos estudos.

Data da Publicação

A análise dos documentos indicou que, apesar da 
pesquisa abranger os anos de 1990 a 2003, o tema jogo 
só aparece a partir de 1994. Desde então, a temática é 
recorrente, totalizando seis artigos no período.

Pode-se observar, na Figura 1, que o único ano 
no qual houve duas publicações foi o de 1994, os demais 
artigos foram publicados em anos esparsos.

Autoria e Filiação Institucional

Os artigos possuem autores diferentes, sendo 
que, em todos eles, o autor é do gênero feminino, o que 
reafirma a tradição da Educação Infantil como uma área 
de conhecimento de domínio predominantemente de 
mulheres. 

Três delas são professoras e três são alunas de 
Pós-Graduação na área de Educação Infantil, ligadas a 
universidades públicas das Regiões Sudeste ou Sul. Uma 
professora e uma aluna possuíam, na época da publicação, 
vínculo com a Universidade de São Paulo – USP, as 
outras quatro estavam ligadas à Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP.

Em se tratando da profissão das alunas, duas eram 
professoras da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC e uma não declarou vínculo empregatício. Nota-se 
um engajamento das autoras com a vida acadêmica e com a 
área de conhecimento em questão – a Educação Infantil.

Objeto de Estudo

Conforme a Tabela 1, os artigos foram agrupados 
segundo seus objetos de estudo, inferidos a partir das 
palavras-chave indicadas pelas próprias autoras e ratificadas 
por informações obtidas na leitura do texto completo.

Os dois estudos sobre desenvolvimento da criança 
foram publicados no mesmo volume. O texto de Orly Assis 
(1994) aborda a evolução do jogo e o desenvolvimento da 
função simbólica na criança. Já o de Rosely Brenelli (1994) 
investiga a exposição da criança aos jogos com regras e 
suas relações com o desempenho escolar e desenvolvimento 
cognitivo. 

A respeito de jogo e brincadeira, diferentes conceitos 
são apresentados por Tizuko Kishimoto (1995), enquanto 
que Gisele Wajskop (1996) analisa as concepções de mães 
e profissionais de pré-escola sobre o brincar e a educação.

 

Figura 1: Número de publicações por ano 
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Mais recentemente, a cultura infantil tem sido 
enfatizada como objeto de estudo. Sobre esse aspecto, 
Patrícia Prado (1999) investiga se as crianças pequenas 
produzem cultura e Daniela Finco (2003) observa as relações 
de gênero nas brincadeiras das crianças.

Abordagem Teórica

Assim como podem ser encontrados diferentes 
focos de interesses dentre os estudos sobre jogos na 
Educação Infantil ao longo do tempo, o mesmo ocorre com a 
fundamentação teórica utilizada. 

Como se pode verificar na tabela 2, os artigos se 
fundamentam na abordagem Psicogenética (Assis, 1994; 
Brenelli, 1994), na Filosofia Analítica (Kishimoto, 1995) ou 
na abordagem Sócio-Cultural (Finco, 2003;  Prado, 1999; 
Wajskop, 1996). Nota-se uma tendência cada vez maior de 
estudos que consideram não apenas o sujeito em questão, 
mas também o contexto cultural da sociedade em que está 
inserido, destacando a influência deste na formação dos 
indivíduos.

Abordagem Metodológica

Nos seis artigos analisados, há dois estudos empíricos 
que analisam grupos específicos de crianças (Brenelli, 1994; 
Finco, 2003); assim como quatro revisões bibliográficas, 
apresentando reflexões teóricas (Assis,1994; Prado, 1999), 
conceitos (Kishimoto, 1995) ou concepções de adultos sobre 
o brincar e a educação (Wajskop, 1996). 

Na Tabela 3, que mostra os sujeitos da pesquisa, 
pode ser observada a inclusão de um artigo sobre crianças 
de oito a onze anos de idade, ou seja, da antiga terceira série 
primária. Esta pesquisa foi mantida neste estudo porque, 
apesar de não se referir à Educação Infantil, apresenta 
os efeitos do uso pedagógico de jogos com regras no 
desenvolvimento da criança, a partir de dados empíricos.

Em dois dos artigos, aparece o termo Educação 
Pré-escolar (Assis, 1994; Wajskop, 1996) e um refere-se à 
creche (Prado, 1999). Portanto, observa-se ainda a presença 
de diversas nomenclaturas para este nível de escolaridade 
que antecede o Ensino Fundamental, atualmente nomeada 
de Educação Infantil.

Objeto de Estudo

Ano de Publicação

Total

19
94

19
95

19
96

19
99

20
03

Desenvolvimento da criança 2     2

Jogo e Brincar  1 1   2

Cultura infantil    1 1 2

Total 2 1 1 1 1 6

Tabela 1. Frequência da categoria objeto de estudo por ano.

Abordagem Teórica

Ano de Publicação

Total

19
94

19
95

19
96

19
99

20
03

Psicogenética 2     2

Filosofia Analítica  1    1

Sócio-cultural   1 1 1 3

Total 2 1 1 1 1 6

Tabela 2. Abordagem teórica por ano de publicação
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Conclusões dos Estudos

Cada estudo trata de importantes aspectos da 
educação da criança de zero a seis anos. Em seu artigo, 
Assis (1994) apresenta a classificação e a evolução do jogo, 
na concepção piagetiana, desde as atividades sensório-
motoras, nos primeiros dois anos de vida, passando pelas 
brincadeiras de faz-de-conta ou jogos simbólicos, até a 
imitação exata da realidade; e ainda a importância do jogo 
para a Educação Infantil. Destaca que o jogo simbólico 
tem início com os esquemas e como ponto de chegada às 
construções simbólicas. Os jogos são classificados segundo 
a própria estrutura e compreendidos como instrumentos de 
assimilação lúdica. O jogo simbólico tem uma importância 
funcional para o desenvolvimento do pensamento e das 
relações sócio-afetivas das crianças na educação pré-
escolar. 

Brenelli (1994) procura discutir o efeito dos jogos 
com regras no desenvolvimento cognitivo de crianças que 
estão na terceira série do ensino fundamental de uma escola 
pública e que apresentam dificuldades de aprendizagem. 
Para realizar essa análise, utiliza um grupo experimental 
e um grupo controle buscando verificar se atividades de 
jogos com regras, como Quilles e Cilada, têm implicações 
no desenvolvimento operatório e na compreensão da 
aritmética. Concluiu que o modo como as crianças jogavam 
e compreendiam as relações utilizadas no jogo tinha 
influência do seu nível de desenvolvimento operatório. 
Observou, também, que as crianças do grupo experimental, 
em comparação com as do grupo controle, apresentaram 
nítido progresso em noções operatórias e aritméticas. Esse 
resultado mostra a validade de utilizar atividades lúdicas em 
intervenções pedagógicas. 

Kishimoto (1995) discute o conceito de jogo 
na Educação Infantil, afirmando que este depende da 
concepção que se tem de criança. Busca, ainda, definir 
jogo diferenciando-o de brinquedo e brincadeira, para tanto 
cita algumas características do jogo propostas por Huizinga 
(1951) e contrapõe estas citando outros autores. Encerra 
seu texto apresentando diferentes tipos de jogos e suas 
analogias. 

Wajskop (1996) analisa as concepções das mães e 
profissionais sobre a relação existente entre o brincar e a 
educação, bem como as práticas pedagógicas presentes na 
pré-escola. Seu objetivo é compreender a diversidade das 
propostas escolares encontradas em São Paulo e sua relação 
com o status da infância em nossa sociedade. A autora 
averiguou que, nas pré-escolas públicas tanto de São Paulo 
quanto de Paris, ainda se privilegiava o ensino de conteúdos 
e treino de hábitos e atitudes, concebendo o espaço da 
brincadeira apenas como recreação. Ela não constatou a 
ideia das professoras sobre a brincadeira considerada como 
atividade importante para o desenvolvimento sócio-cultural 
da criança. A autora alerta para a necessidade de se refletir 
sobre as práticas institucionais, defendendo a concepção da 
criança como parceira nas interações sociais e seu direito 
de brincar. 

Prado (1999) observa a produção cultural das 
crianças de zero a três anos no intuito de compreender se 
os pequenos produzem cultura. Busca, também, identificar 
as concepções do brincar na Educação Infantil, assim como 
dar uma contribuição para a construção da Pedagogia da 
Educação Infantil. Em sua análise, ela concluiu que a creche 
deve proporcionar espaços para brincar, em que adultos e 
crianças possam vivenciar, experimentar, sentir, conhecer, 
explorar toda a riqueza que esta atividade encerra, entre 
fantasias e histórias, danças, músicas, transgressões, 
imprevistos, sociabilidades, invenções e expressões culturais 
de crianças pequenininhas. Os dados de observação não 
estão presentes no artigo, eles fazem parte do trabalho de 
mestrado da autora. Em sua análise, ela chega à conclusão 
de que o sujeito pequeno está inserido histórico-socialmente 
e que, mesmo sem dominar a fala, é um sujeito da linguagem 
e, portanto, fazedor de cultura. 

Finco (2003) destaca a relação de gênero nas 
brincadeiras infantis, numa tentativa de refletir sobre a 
troca dos papéis sexuais nas brincadeiras de alunos em 
uma escola municipal de Educação Infantil. O que pretende 
é trabalhar a concepção de criança não do ponto de vista 
“adultocêntrico”, mas partindo do pressuposto de que ela é 
um indivíduo capaz, produtor e portador de cultura. A autora 
confirma sua hipótese “de que as crianças não possuem 

Sujeitos da Pesquisa
Ano de Publicação

Total
1994 1995 1996 1999 2003

Crianças
4 a 6 anos     1 1

8 a 11 anos 1     1

Bibliografias 1 1 1 1  4

Total 2 1 1 1 1 6

Tabela 3. Sujeitos de cada pesquisa por ano de publicação.
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práticas sexistas em suas brincadeiras e, portanto, não 
reproduzem os papéis sexuais cristalizados presentes no 
mundo adulto”.

Considerações Finais
No periódico Pro-Posições, no período de 1990 a 

2003, foram encontrados seis artigos, a partir de 1994, todos 
escritos por professoras ou alunas de Pós-Graduação de 
universidades públicas das Regiões Sudeste ou Sul.

Os estudos tratam do jogo relacionado com o 
desenvolvimento da criança, a cultura infantil e o brincar, 
tendo por base a abordagem psicogenética, a sócio-cultural 
ou a filosofia analítica, que tem como sujeitos crianças ou 
bibliografias.

Todos os artigos destacam a importância de se 
aprofundar os estudos sobre este momento da educação 
tão peculiar, em que as funções maternas e educacionais se 
confundem tanto, reunindo as potencialidades da atividade 
lúdica às necessidades de educação da criança pequena.  
Diferentes formas de jogo vão ter uma importância especial 
ao longo do desenvolvimento da criança. Durante os 
primeiros anos de vida, principalmente dos dois aos seis 
anos, a criança vivencia importantes descobertas no reino 
da linguagem. Passa a se comunicar e a pensar através das 
imagens e palavras. 

Nesse processo de formação, o jogo simbólico 
desempenha um papel crucial. Gradativamente a criança 
vai organizando suas estruturas mentais passando a 
compreender as regras do jogo. Antes disso, começa a 
participar das brincadeiras como “café com leite”, quando os 
colegas maiores, para inserir a criança pequena, concedem-
lhe determinadas licenças durante o brincar.

É importante que os profissionais da Educação Infantil 
conheçam os efeitos não só do jogo simbólico, mas também 
do jogo com regras, pois não há um tempo estabelecido 
para a criança começar a perceber as exigências das 
necessidades lógicas e inferir as noções de conservação, 
assim como reconhecer os direitos e os deveres de cada 
um no jogo.

A experiência do brincar estimula o sujeito à interação 
e ao diálogo, apresenta-lhe valores, modos e costumes 
da sua cultura. Ao olhar para os jogos e brincadeiras 
infantis, o pesquisador, o professor e o adulto têm acesso 
à compreensão das especificidades da criança pequena, 
reconhecendo-a como produtora de cultura. Através dos 
jogos e das brincadeiras infantis, podem ser observadas as 
genuínas posturas e elaborações destes pequenos sujeitos 
sobre os papéis sexuais.

Como se pode ver, os estudos no campo da 
Educação Infantil explicitam os diferentes enfoques nesse 
campo de conhecimento específico, através de um olhar 
multidimensional e integrador. Há, ainda, muito que se 
investigar e principalmente socializar, levando estas 
discussões até os cursos de formação de professor ou 
sessões de orientação pedagógica das escolas.
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Competências para resolver problemas e para 
analisar a resolução de problemas

Maria Helena Fávero 
Regina da Silva Pina Neves

Resumo
As avaliações oficiais e as pesquisas apontam dificuldades particulares com a divisão e os números racionais, sugerindo que o ensino valoriza 
as regras do algoritmo em detrimento do conceito, não ampliando a compreensão dos sistemas numéricos (Fávero, 2001; 2007). Inspirando-nos 
no estudo de Fávero (1994) sobre a prova de matemática, desenvolvemos dois estudos. No primeiro, apresentamos a 20 professores do ensino 
fundamental três tarefas escritas retiradas de avaliações escolares. Para cada uma, propusemos questões sobre a notação, a interpretação dos 
erros, a correção feita e o tipo de procedimento que sanaria as dificuldades. No segundo estudo, apresentamos a 26 pedagogas e 6 psicólogas 
duas tarefas: a resolução de uma situação-problema e a análise dos registros de sete alunos produzidos na resolução de três situações-problema. 
Os resultados evidenciaram que, no geral, os participantes descrevem o erro sem levantar hipóteses; atribuem-no ao aluno; e apresentam 
discurso construtivista, incompatível com suas respostas e dúvidas conceituais.
Palavras-chave: Ensino da matemática, solução de problemas, avaliação. 

Problem solving competencies and problem solving analysis competencies: a 
study of teachers, education students, education graduates and psychologists

Abstract
Official reports in Brazil reveal specific difficulties related to division and rational numbers, suggesting that the teaching valorizes algorithmic rules 
over the concepts themselves (Fávero, 2001; 2007). We describe two studies. In the first one, we show three written and typed school assessment 
tasks to 20 teachers who work with grades 1 through 8. We asked questions regarding notation, error interpretation, the corrections made and the 
sort of procedure which could help solve the difficulties shown in each of the three tasks. In the second study, we showed two tasks to 26 education 
majors and 6 psychologists: the solution to a problem situation and the analysis of the records produced by seven students who worked on the 
problems. The results indicate that: participants describe errors without formulating hypotheses; they attribute them to the students; they speak in 
Constructivist terms, which are incompatible with their conceptual doubts and answers.
Keywords: Mathematics education, problem solving, evaluation.

Aptitudes para resolver problemas y para analizar la resolución de problemas: 
un estudio junto a profesores, licenciados, pedagogos y psicólogos

Resumen
Las evaluaciones oficiales y las investigaciones señalan dificultades especiales con la división y los números racionales, sugiriendo que la 
enseñanza valora las reglas del algoritmo en lugar del concepto, no ampliando la comprensión de los sistemas numéricos (Fávero, 2001; 2007). 
Inspirándonos en los estudios de Fávero (1994) sobre la prueba de matemática, desarrollamos dos estudios. En el primero, presentamos a 
20 profesores de la enseñanza primaria tres tareas escritas retiradas de evaluaciones escolares. Para cada una propusimos preguntas sobre 
la puntuación, la interpretación de los errores, la corrección hecha y el tipo de procedimiento que superaría las dificultades. En el segundo, 
presentamos a 26 pedagogas y 6 psicólogas dos tareas: la resolución de una situación-problema y el análisis de los registros de siete alumnos 
producidos en la resolución de tres situaciones-problema. Los resultados evidenciaron que, en general, los participantes describen el error sin 
sugerir hipótesis; lo atribuyen al alumno; presentan un discurso constructivista, incompatible con sus respuestas y dudas conceptuales. 
Palabras-clave: Resolución de problemas, enseñanza de matemática, resolución de problemas, evaluación.
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Introdução
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados 

no Brasil nos anos 90, deram ênfase à chamada situação de 
resolução de problemas, entendida como fundamental para 
o desenvolvimento dos conceitos matemáticos (PCN, 1997). 
Podemos dizer que isso se deveu à influência das pesquisas 
desenvolvidas no Brasil e em outros países, seja na área 
da Educação Matemática, como na área da Psicologia da 
Educação Matemática.  As edições do ICMI  – International 
Commission on Mathematical Instruction - Study Series 
(Howson & Wilson, 1986; Nesher & Kilpatrick, 1990), são 
exemplos disso.   

Atualmente, temos dois fatos instigantes sobre 
esta questão. O primeiro é que, embora a resolução de 
problemas envolvendo as quatro operações aritméticas e os 
conceitos algébricos venham sendo objetos de investigações 
há décadas, evidenciam-se, nos dados apontados pelos 
sistemas nacionais e internacionais de avaliação oficial, a 
persistência do baixo desempenho dos estudantes nesse 
tipo de tarefa (SAEB, 2003; PISA, 2003).

Consistente com tais dados, vários estudos têm 
relatado a permanência de uma prática docente ainda pautada 
em memorização de regras e procedimentos em detrimento 
do desenvolvimento de competências conceituais. Além 
disso, estudos como os de Fávero e Soares (2002) e Fávero 
e Pimenta (2006) têm evidenciado que alunos e professores 
vêm desenvolvendo uma compreensão limitada do sistema 
numérico, das quatro operações e, consequentemente, 
dos algoritmos formais a elas associados. Uma das 
consequências disto tem sido observada na passagem da 
aritmética para a pré-álgebra, dificultando a compreensão 
das estruturas e princípios que regem as manipulações 
simbólicas e como esses símbolos podem ser utilizados 
para representar ideias matemáticas (Bay-Williams, 2001).  

O segundo fato instigante também é fruto dos 
dados das avaliações oficiais já referidas e apontam para a 
existência de um grande gargalo entre o quinto e o sétimo 
ano do Ensino Fundamental e sua relação estreita com as 
dificuldades dos estudantes frente às tarefas relacionadas 
ao número racional e à divisão.  

Esse dado é compatível com a revisão bibliográfica 
que desenvolvemos a partir dos estudos publicados entre 
1999 e 2005 (Fávero & Neves, 2007). Nossa análise 
apontou vários aspectos recorrentes: 1. os estudos sobre 
a divisão apontam um melhor desempenho dos alunos em 
situação de divisão partitiva com quantidades contínuas e 
que a noção de divisão precede o uso de procedimentos 
matemáticos formais; 2. os estudos indicam que os 
algoritmos alternativos são os mais utilizados na resolução 
de problemas, são vistos pelos alunos como mais eficazes 
do que o algoritmo formal, e que estes mesmos alunos não 
demonstram a compreensão da lógica do algoritmo formal, o 
que pode explicar a preferência pelos algoritmos alternativos; 
3. os estudos sobre os racionais evidenciam que, em 
geral, os alunos utilizam pouco o registro fracionário (a/b), 
optando pela conversão para o registro decimal ou natural; 

4. observa-se um melhor desempenho nos estudos que se 
utilizam de situações que envolvem o sistema monetário, ao 
mesmo tempo em que indicam que os estudantes tratam os 
números decimais como um conjunto numérico dissociado 
dos fracionários. 

Um aspecto particularmente interessante dessa 
análise em relação ao presente trabalho é o dado referente à 
análise dos erros nas resoluções de problemas envolvendo 
os racionais. De um modo geral, os estudos evidenciam 
que, tanto no caso dos estudantes como no caso dos 
professores, os erros são, na sua maioria, consequência 
da generalização de regras, sem que haja indícios de 
uma análise das condições que validem tal generalização. 
Assim, nos estudos nos quais se solicita aos professores 
que elaborem problemas, os resultados indicam que eles 
priorizam a fração com o significado de operador multiplicativo 
e valorizam o uso exclusivo de algoritmos formais ou regras 
para a sua resolução. Por outro lado, nos estudos nos quais 
eles são solicitados a propor atividades para o ensino dos 
racionais, a tendência é focar na demonstração de desenhos 
de figuras subdivididas em partes iguais, algumas das quais, 
destacadas, para o registro formal de frações, ou a mesma 
sequência com o uso de um material, como papel dividido 
em partes, por exemplo.

Assim, nossa análise bibliográfica evidenciou o que 
Fávero (2001, 2005b, 2007, 2009a, 2009b) tem insistido 
em salientar, isto é: independente da formação, existe um 
paradigma pessoal resistentemente partilhado no meio 
escolar, que envolve uma representação social particular 
sobre conhecimento, sobre conhecimento científico, sobre 
as áreas particulares desse conhecimento e a ideia de que 
tais áreas se constituem em verdadeiros “pacotes fechados” 
que, portanto, devem ser assim “repassados” aos alunos.

Ora, uma vez que se considere que a efetiva inserção 
educacional do indivíduo, seja ele criança, adolescente ou 
adulto, pressupõe, como tem salientado Fávero (2001; 
2005 a; 2007; 2009), a sua interação com os instrumentos 
já convencionados de representação do conhecimento 
humano, cria-se, portanto, no próprio meio escolar, um 
paradoxo: esta interação não é privilegiada (ver também 
Fernandes e Healy (2007)).

Em outros termos, isso significa dizer que o que 
podemos deduzir dos relatórios oficiais, assim como dos 
estudos publicados e dos projetos de pesquisa que temos 
desenvolvido, é que há um grande impasse: de um lado, os 
professores não consideram os registros construídos pelos 
alunos como instrumentos importantes para a aquisição dos 
registros convencionais e, de outro, os alunos não o utilizam 
adequadamente porque desconhecem a sua lógica (Fávero, 
1999; Fávero, Maurmmann, & Souza, 2003). 

Trata-se, portanto, de uma questão séria para a 
relação entre o ensino formal e o desenvolvimento psicológico 
humano, por pelo menos duas razões principais. A primeira 
diz respeito à importância dos registros construídos pelos 
estudantes: eles refletem o que Sinclair e Scheuer (1993) 
denominam de “apreensão conceitual” das noções em 
jogo e têm inegável importância no processo de aquisição 
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dos instrumentos já convencionados de representação do 
conhecimento humano, de modo que não deveriam ser 
ignorados. Por implicação, a segunda diz respeito à própria 
avaliação das competências dos estudantes e sua relação 
com a sua história escolar  (Wallen, Plass, & Brünken, 
2005). 

O presente trabalho visou ampliar esta análise, 
focando outros profissionais que estão direta ou indiretamente 
relacionados com estas duas questões: os pedagogos e os 
psicólogos. Como sabemos, e vários estudos têm confirmado, 
os chamados Conselhos de Classe desempenham um papel 
importante como instância coletiva de avaliação e “reforçam 
aspectos individuais da prática docente, através de seus 
pares” (Mattos, 2005, p. 217). O estudo de Angelucci, 
Kalmus, Paparelli e Patto (2004)  confirma esta análise. 

Destes Conselhos, participam pedagogos e 
psicólogos envolvidos na prática da orientação educacional 
e pedagógica, no atendimento de alunos com dificuldades de 
aprendizagem e no exercício do próprio magistério. Portanto, 
eles constituem peças importantes no jogo das decisões 
sobre o destino escolar dos estudantes, o que nos motivou a 
desenvolver os dois estudos que relatamos a seguir.    

Fundamentando-nos em Fávero (1994), visamos, 
para ambos, dois objetivos articulados: 1. analisar como 
professores e estudantes de matemática e os profissionais 
formados em pedagogia e em psicologia interpretavam 
as notações de alunos; 2. obter indícios de sua prática 
profissional, incluindo o tipo de avaliação, sobretudo no que 
se referia à divisão e ao número racional.

Método
Estudo 1

Sujeitos 
Participaram deste estudo um grupo de 20 

professores, de ambos os sexos. Tratou-se de um grupo 
heterogêneo, com uma faixa etária entre 22 e 49 anos, com 
formação diversa (10 licenciados em matemática, seis em 
pedagogia, um em pedagogia e ciências, com habilitação 
em matemática, e três estudantes de matemática), com 
diferentes períodos de tempo de exercício da docência e 
lecionando em diferentes níveis de ensino: da Educação 
Infantil ao Ensino Médio e de escolas da Rede Pública e da 
Rede Particular do Ensino do Distrito Federal.

Procedimento
Após obter sua anuência, apresentamos aos sujeitos 3 

folhas de papel A4, cada uma com uma atividade de matemática 
e com os respectivos registros dos alunos e correção do 
professor, reproduzidas por scanner e selecionadas de 
avaliações escolares obtidas em uma escola pública do Ensino 
Fundamental do Distrito Federal. A primeira apresentava uma 
divisão do tipo “arme e efetue”, com anotações de dois alunos 
do 5º ano do Ensino Fundamental; a segunda, a resolução de 
um problema por um aluno do 6º ano do  Ensino Fundamental; 

a terceira, a resolução de um problema por um aluno do 8º 
ano do  Ensino Fundamental. Para cada uma delas, foram 
propostas questões a serem respondidas ou completadas 
pelos sujeitos (ver Anexos 1, 2 e 3). 

As respostas foram analisadas tomando-se a 
proposição como unidade de análise conforme proposto por 
Fávero (2005a, 2007), visando à obtenção de dados que 
evidenciassem tanto a natureza da análise e dos comentários 
dos sujeitos, como a articulação que esta análise explicitava 
sobre a relação entre competências e dificuldades para 
a realização deste tipo de atividade. Em suma, nosso 
procedimento de análise procurou evidenciar a importância 
atribuída às regras e procedimentos e a importância atribuída 
ao desenvolvimento do pensamento matemático.

Resultados e Discussão
De modo geral, frente à 1ª tarefa, nossos sujeitos 

limitaram-se a descrever o erro sem propor hipóteses 
explicativas para ele, repetindo o que o registro já explicitava, 
isto é, não se evidenciou uma reflexão sobre a origem 
conceitual ou mediacional do erro. As poucas exceções 
permaneceram num nível pouco complexo de explicação, 
tais como: “é muito relativo pois talvez o aluno simplesmente 
não tenha resolvido com atenção por ser uma questão 
solta, descontextualizada ou ele não associou que devemos 
encontrar quantas vezes o divisor está no dividendo”. Os 
tipos de explicações mais frequentes foram: falta de atenção 
do aluno, falta de segurança do aluno, falta de conhecimento 
da tabuada etc. Para a maioria, a utilização da tarefa do tipo 
“arme e efetue” foi considerada adequada: “Sim, é uma 
atividade onde o aluno raciocina de uma forma precisa e 
sempre prática”; “Sim. São cálculos que o aluno tem que 
dominar desde cedo, pois no futuro vai ser útil”. “Sim, 
porque hoje em dia os alunos estão muito acostumados 
com a calculadora e em certos concursos não podem usar 
calculadoras”.

 Para o item (c), no qual lhes foi solicitada a descrição 
de uma sequência didática a partir da análise da notação, 
os sujeitos se limitaram, no geral,  a repetir a descrição do 
erro ou um dos seus aspectos ou a utilizar frases gerais 
que não respondiam à solicitação. Apenas um dos nossos 
sujeitos formulou uma proposta pontuando as ações 
que empreenderia: “Caso 1: Refletir sobre a validade do 
resultado: como a metade de 286 pode ser 243? Caso 2: 
Idem. Questionar: Como 360: 6 por de 80?  Caso 1 e 2: 
Reforçar que por ex: 286=200+80+6, portanto, a divisão 
seria  100+ 4-+ 3”.

Frente à 2ª tarefa, a maioria dos sujeitos não 
concordou com a correção emitindo opiniões do tipo: “Seu 
raciocínio foi correto para montar a operação matemática, 
mas na divisão ele se atrapalhou com a resposta e na 
operação. Penso que em matemática não existe meio termo 
ou meio certo; ou é certo ou errado”. Outros expressaram 
dúvidas e emitiram opiniões que revelaram a sua dificuldade 
em estimar um valor para a nota em termos da avaliação 
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da qualidade e da natureza da notação, se correta ou 
incorreta: “Acho que poderia ser menor esse valor dado 
pelo professor”. Uma minoria concordou com a correção e 
apresentaram argumentos da seguinte natureza: “Concordo. 
Porque o professor avaliou o desenvolvimento do raciocínio 
do aluno, apesar do mesmo não ter chegado ao resultado 
correto”; “Sim, pois ele efetuou a multiplicação corretamente 
e entendeu que o passo seguinte seria a divisão do resultado 
obtido por 309, errando apenas na divisão. A interpretação foi 
correta”. Para o item (c), assim como na 1ª tarefa, a maioria 
dos sujeitos descreveu o erro, não levantando hipóteses 
para interpretá-lo: “Na divisão na verdade não entendi o que 
ele (o aluno) fez”. A grande maioria dos sujeitos apresentou 
propostas da seguinte natureza: “Pediria para recomeçar 
e seguir os passos iniciais com bastante atenção”; 
“Apresentaria um problema similar, e pediria que refizessem 
a questão”. Quanto ao uso das situações problemas na 
prática de ensino, os sujeitos foram unânimes em aprová-
las, apresentando argumentos gerais tais como: “Sim, 
trabalha com a interpretação e isso é de grande importância 
para qualquer que seja o conteúdo”.

Frente à 3ª tarefa, mais uma vez, a maioria não 
apresentou uma análise da notação limitando-se a respostas 
gerais como: “Não entendeu a questão, e durante a explicação 
da mesma não soube escrever a sua solução”; “Teve uma 
linha de raciocínio melhor, mas os erros de português são 
gritantes”. Outros apresentaram a resolução correta da 
questão,  descrevendo partes do erro, como: “Não resolveu 
o problema, apenas indicou a parte que faria em meia hora e 
em uma hora (que já está no enunciado) além disso errou na 
divisão (60 ; 2 = 30)”; “Tem um raciocínio lógico mais aguçado. 
Não conseguiu concluir que, se em meia hora faz 

5
1 , levará 5 

“meias horas” , mas compreendeu que esse poderia ser um 
caminho. Tentou formalizar na divisão, mas não conseguiu”. 
Como nas situações anteriores, a maioria dos professores 
não propôs uma atividade didática, limitando-se a  respostas 
da seguinte natureza: “O alertaria para os procedimentos 
a serem feitos, e tentaria trabalhar mais a abstração”; 
“Registraria no quadro por meio de desenho e explicações”.

Os estudos sobre a notação matemática e sobre 
a análise dos erros têm sido mais frequentemente 
desenvolvidos por pesquisadores interessados nas 
representações simbólicas e nos significados construídos 
pelos alunos (Fávero, 1999; Fávero & Soares, 2002; Keijzer 
& Terwel, 2001; Moskal & Magone, 2000; por exemplo). 
Estudos centrados na interpretação de professores sobre a 
produção dos alunos têm surgido com mais frequência nos 
últimos anos, como é o caso dos estudos de Santos (2005) 
e de Silva (2005), cujos dados são compatíveis com aqueles 
que relatamos. 

No entanto, estudos focados na análise de 
pedagogos e psicólogos sobre a notação dos alunos - tanto 
em matemática como em outras áreas do conhecimento - 
ainda são raros, embora, como se saiba, tais profissionais 
estejam direta ou indiretamente envolvidos com a prática da 
escolarização formal.

Método 

Estudo 2

Sujeitos
Participaram deste estudo 32 mulheres, numa 

faixa etária entre 20 e 40 anos, sendo 26 pedagogas e 6 
psicólogas, todas com atividades profissionais relacionadas 
à educação formal. Dentre as pedagogas, 19 trabalhavam 
em escolas: 11 como professoras da Educação Infantil e 
das Séries Iniciais do Ensino Fundamental; duas como 
pedagogas em práticas de atendimento a alunos em situação 
de dificuldade de aprendizagem; uma como professora 
de informática; duas em cargo de direção; e três atuavam 
como orientadoras. As psicólogas atuavam em clínicas para 
crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. 
Na ocasião da coleta de dados relatada a seguir, todas eram 
estudantes de um curso de pós-graduação Lato Senso – 
especialização em psicopedagogia – em uma Universidade 
do Distrito Federal.  

Procedimento
Após sua anuência, propusemos a todas duas 

tarefas sequenciais e distintas. A primeira apresentava uma 
situação-problema inserida em um contexto de compra que 
exigia, para sua solução, a busca de um padrão numérico e 
domínio das quatro operações (Anexo 4). 

Na segunda, solicitava-se que fossem analisadas e 
comentadas as notações matemáticas de sete adolescentes 
inclusos nos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental de uma 
escola da Rede Pública do Distrito Federal. Tratava-se de 
registros produzidos para a resolução de três situações-
problema: 1. Ganhei uma caixa de lápis de cor com 6 lápis. 
Cada lápis mede 6,34 cm e todos têm o mesmo tamanho. Se 
eu colocar os lápis um atrás do outro em linha reta, qual será 
o tamanho desta linha? 2. Minha mãe me deu R$ 10,00 para 
eu ir à padaria e comprar um pacote de café que custava 
R$ 3,95, um pacote de açúcar que custava R$1,40 e um 
pacote de manteiga que custava R$ 3,37. Com quanto de 
troco eu voltei para casa? 3. Neste final de semana, você 
vai ao cinema assistir ao filme dos robôs. A sessão começa 
às 15h e 15min e termina às 17h e 30min. Se for a sua mãe 
quem vai te buscar, ela precisa saber quanto tempo dura a 
sessão de cinema, para não se atrasar. Descubra quanto 
tempo durou a sessão. 

Para a segunda tarefa, cada uma das participantes 
do estudo recebia três tabelas, uma para cada problema 
descrito, com três colunas: a primeira indicava a ordem 
das resoluções dos 7 adolescentes; a segunda, com a 
denominação de ‘notação matemática’, apresentava a 
resolução de cada um e a terceira, denominada de ‘análise’, 
apresentava um espaço em branco no qual se instruía que as 
anotações fossem feitas (ver exemplo no Anexo 5). As duas 
tarefas foram realizadas em uma sala de aula da universidade 
a qual frequentavam na referida especialização.
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Os registros apresentados para as resoluções 
elaboradas  por cada um dos sujeitos ao problema proposto 
na primeira tarefa foram submetidos a uma análise do 
ponto de vista dos procedimentos adotados na busca do 
padrão numérico e da competência relacionada às  quatro 
operações. Na segunda tarefa proposta, obtivemos 3 
tabelas de cada sujeito, perfazendo um total de 96 tabelas. 
Procedemos à sua análise acrescentando, a cada uma, uma 
nova coluna, na qual analisamos a produção dos sujeitos, 
considerando, como no primeiro estudo, a articulação que 
esta análise explicitava sobre a relação entre competências 
e dificuldades para a realização deste tipo de atividade.

Resultados e Discussão
Como já dissemos, desconhecemos estudos desta 

natureza, realizados junto a pedagogos e psicólogos. Assim, 
a discussão dos resultados obtidos será focada na sua 
análise e significado. 

Das 26 pedagogas, apenas quatro formularam uma 
estratégia de resolução completa para a 1ª tarefa, adotando, 
no geral, os seguintes procedimentos: 1. observação 
da sequência numérica; 2. identificação do padrão de 
crescimento; 3. conclusão de que o valor economizado 
no 3º dia é a soma dos valores economizados nos dias 
anteriores; 4. entendimento de que deveria somar os valores 
acumulados ao longo de todos os dias até o valor necessário 
para a compra do produto em questão; e, finalmente, 5. após 
os cálculos, concluir que seriam necessários 11 dias. A figura 
1 exemplifica esses procedimentos.

Diversas estratégias foram utilizadas pelas demais. 
No geral, evidenciou-se: 1. a não compreensão do padrão 
numérico em questão; 2. a formulação de explicações 

Figura 1 - Pedagoga, 29 anos, professora de primeira série de uma escola particular.

diversas para tal crescimento e 3. a tentativa de resolver o 
problema desconsiderando o padrão de crescimento dos 
dados do enunciado, em geral, e tentando obter o número 
de dias por meio de uma operação de divisão via algoritmo 
padrão. A figura 2 é um exemplo. 

Como podemos observar na figura 2, o registro à 
esquerda evidencia a tentativa de descobrir um padrão: inicia 
colocando que 10 (dez) reais seria o valor economizado no 
sétimo dia, contudo esse valor é menor que o economizado 
no sexto dia. Logo em seguida, registra 18 para o oitavo dia. 
Abandona a busca pela compreensão do padrão e registra o 
sinal de interrogação; volta a trabalhar então com o valor R$ 
364,50 (preço do aparelho de som) e com 15 (a quantidade 
de dias da promoção), partindo para a notação que podemos 
ver no centro da figura 2. Na resolução do algoritmo formal 
da divisão, não utiliza a vírgula e inicia o processo como se o 
número fosse inteiro. Ao dividir 36 (no registro sem a vírgula 
- unidades de milhar) por 15 unidades, registra que sobra 1, 
quando na verdade sobrariam 6, o que compromete todos 
os outros passos seguintes. Tenta “tirar a prova real” (ver 
registro à direita), o que pode ser indício de ter percebido seu 
erro. Multiplicar 20,96 por 15 parece ser sua última tentativa 
para descobrir em que passo do algoritmo da divisão havia 
errado. Sem sucesso, registra que errou, mas não evidencia 
ter conseguido localizar seu erro.

A não compreensão do padrão de crescimento 
fez emergirem várias hipóteses para os números que 
aparecem no problema. Uma delas pode ser acompanhada 
na produção registrada na figura 3: 1. são agrupados os 
valores economizados nos três primeiros dias, obtendo-se 
R$ 6,00; 2. desconsidera a relação entre os valores dos três 
primeiros dias e os demais e continua agrupando os valores 
referentes ao quarto, quinto e sexto dia, chegando ao valor 
R$ 26,00; os dois valores são somados, obtendo-se R$ 

Figura 2 - Pedagoga, 45 anos, atua na equipe de atendimento pedagógico de uma escola da SEDF.
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32,00; 3. conclui, com base nesse resultado, que em 6 dias 
economizaria R$ 32,00; 4. a partir de sua hipótese inicial, 
fixa esse valor e considera que ele se mantenha constante 
para todos os dias. 

A análise desse registro evidenciou a dificuldade 
de ler os números expressos na sequência numérica e 
identificar neles a regularidade que os associava. Assim, 
tal dado nos permite levantar a hipótese de que, na sua 
história de escolarização, esta pessoa não construiu as 
competências conceituais relacionadas às noções pré-
algébricas. É por isso que, considerando apenas as 
informações dadas no problema e baseando-se apenas 
no  raciocínio da proporcionalidade, é tirada a conclusão: 
se em 6 dias economizam-se 32 reais, então em 30 dias 
economizariam-se 160 reais e assim, sucessivamente, até 
os necessários 70 dias.

As psicólogas apresentaram resultados similares em 
termos de estratégias. No entanto, obteve-se uma estratégia 
de resolução inédita para o conjunto de respostas dos dois 

Figura 3 - Pedagoga, 39 anos, na ocasião da coleta de dados trabalhava como telefonista.

grupos. Tratou-se de uma resolução elaborada tendo como 
objetivo encontrar a lei de formação presente na sequência 
numérica e definida a partir do padrão de crescimento, 
questão relacionada, portanto, à emergência do conceito de 
função (ver figura 4).

Como já relatado em relação ao grupo anterior, 
entre as psicólogas permanece a dificuldade em lidar com o 
algoritmo da divisão (ver figura 5). Novamente, a exigência 
do algoritmo formal em decompor o número em fatores 
polinomiais (3.100 + 3. 10 + 2.1 + 5. 0,1) não é compreendida: 
inicia dividindo 33 dezenas por 9 obtendo 3 e sobrando 5 (na 
verdade seriam 6). Procede, na linguagem usual do meio 
escolar, ao baixar o próximo número e encerra.

Na figura 6, podemos observar outro aspecto do 
registro do mesmo sujeito: encontramos outra tentativa de 
resolução de tal algoritmo, o que pode evidenciar o esforço  
cognitivo do sujeito na busca de uma resposta adequada. 

No que se refere à segunda tarefa proposta, tanto os 
psicólogos como os pedagogos,  em sua maioria, limitaram-

    
    Figura 4 - Psicóloga, 29 anos, trabalha com  crianças e adolescentes em clínica especializada
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se a descrever o erro sem levantar hipóteses explicativas para 
ele, repetindo o que o registro já explicitava e não levantando 
hipótese para a origem conceitual ou mediacional do erro. 
Para a primeira situação, eles usaram, frequentemente, 
expressões tais como “Correto”, “Ok” na análise das 
resoluções 1, 2, 3 e 4 e/ou adicionaram comentários que 
não revelavam uma tentativa de compreensão da estratégia 
adotada ou do seu  significado para a prática docente, como, 
por exemplo: “Faltou o sinal de x”; “Faltou o sinal da conta”.

Também foi evidenciado que o uso da operação de 
adição no lugar da multiplicação foi considerado correto, 
embora com ressalvas, como, por exemplo: “o aluno chegou 
à resposta correta apesar de ter raciocinado de outra 
forma”. Quanto às resoluções 5, 6 e 7, foram unânimes os 
comentários da seguinte natureza: “Errado, não deu certo, 
não entendeu o problema”, “Está confundindo as operações”. 
Outras expressões dirigiam-se aos sujeitos que haviam 
resolvido as situações-problema, como, por exemplo: “Preste 
atenção, se cada lápis mede 6,34 cm, qual será o tamanho 
desta linha?”. É muito interessante este tipo de comentário, 
pois ele evidencia, mais uma vez, a crença tão conhecida no 
meio escolar de que, uma vez que o aluno seja atento, ele 
necessariamente terá bons resultados escolares.

Outros comentários evidenciam dois dados 
importantes. O primeiro é a crença de que efetivamente há 
uma operação certa para a resolução de cada problema. 
O segundo é a evidência inegável de que os sujeitos não 
apresentam a competência necessária para desenvolver 
uma análise da produção de alunos. Exemplos disso são os 
comentários da seguinte natureza: “o aluno consegue montar 
a operação, porém confundiu multiplicação e adição”, “Era 
para resolver com multiplicação; tem que ser multiplicação”. 

Quanto à segunda e à terceira situações propostas, 
os dados obtidos foram muito similares. No geral puderam 
ser evidenciados três tipos de análises mais frequentes. Na 

Figura 5 - Psicóloga, 30 anos, estagiária do setor de pediatria de um hospital público.

Figura 6 - Psicóloga, 30 anos, estagiária do setor de pediatria de um hospital público.

primeira, os sujeitos limitaram-se a descrever o procedimento 
adotado ou simplesmente se limitaram a qualificá-lo em certo 
ou errado, ou ambos, como, por exemplo: “Errado. Começou 
somando os preços dos pacotes de café e do açúcar, que 
está certo, mas esqueceu de incluir o preço da manteiga e 
apresentou dificuldade na subtração”. 

Na segunda, usaram frases que descreviam ou 
atribuíam o erro ao próprio aluno, referindo-se a pré-requisitos: 
“A criança fez esquemas, seguindo um raciocínio lógico”.

No terceiro tipo, observaram-se notações ambíguas, 
como: “Como pode ter voltado p/ casa com mais dinheiro do 
que ele recebeu? Ele tinha dinheiro na cueca ou ela tinha 
mais dinheiro”. E outras se dirigiam ao sujeito que havia 
resolvido o problema: “Faça novamente, por partes; Leia 
com atenção o enunciado”.

Os dados obtidos com este estudo evidenciaram 
que os profissionais em questão não estão preparados 
para proceder a uma análise da notação dos alunos e 
nem para propor atividades visando ao desenvolvimento 
de competências conceituais. Ficou demonstrado também 
que estes mesmos profissionais não estabelecem nenhuma 
relação entre os registros dos alunos e a prática da mediação 
docente em sala de aula: “Entendeu a ideia do problema, 
acertou a adição, acertou que deveria subtrair, mas errou o 
resultado da subtração pelo que percebi por falta de atenção 
em lembrar que precisou decompor o minuendo”. Alguns 
poucos profissionais admitiram sua impossibilidade de 
descrever e analisar o procedimento do aluno, mas não fica 
claro se por falta de competência sua ou  porque o próprio 
registro não o permitia: “Não consigo entender o raciocínio 
do aluno nessa questão e nem como conseguiu chegar a 
este resultado”. 
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Considerações Finais
Nossos dados nos levam a concluir que, independente 

do tipo de formação, os sujeitos que participaram dos 
dois estudos descritos não apresentaram competência 
para analisar o significado nas notações apresentadas e 
nem para apresentar sugestões de intervenção naquelas 
situações nas quais se identificaram equívocos na utilização 
dos algoritmos na resolução. Com relação aos pedagogos e 
psicólogos, ficaram explícitas suas dificuldades na realização 
das tarefas, tanto no que diz respeito à identificação de 
padrões numéricos, quanto no que se refere à compreensão 
textual do problema que lhes foi apresentado e à notação do 
algoritmo formal das operações, em especial o da divisão. 

Os comentários que obtivemos, tanto dos professores 
e estudantes de matemática, como dos psicólogos e 
pedagogos, remetem-nos ao que Fávero (2007) denominou 
de ‘paradigma consensual’, sustentado por várias premissas, 
entre as quais podemos salientar: 

1. o sucesso e o fracasso escolar são vistos como 
dicotômicos sem consideração das particularidades dos 
processos desenvolvimentais; 2. a avaliação se fundamenta 
apenas nas respostas corretas e na comparação entre 
alunos, sem consideração do desenvolvimento do aluno em  
relação a seu próprio desenvolvimento; 3. a aprendizagem 
é fundamentada sobre a capacidade do aluno de obedecer, 
de fazer aquilo que se pede dele e a receber passivamente 
o conhecimento; 4. a escrita e a notação matemática são 
vistas como tendo um valor em si e não em relação ao 
seu significado comunicacional;  5. a ideia de ‘considerar 
a experiência do aluno’ é tomada no sentido de ‘se limitar 
à experiência do aluno’; 6. a cognição e a emoção são 
vistas como dicotômicas de tal modo que a afetividade 
é compreendida como um ‘ingrediente’ da situação de 
aprendizagem (Fávero, 2007, p. 631, tradução nossa).

Tais premissas são compatíveis com os dados que 
acabamos de relatar e evidenciam uma prática de avaliação 
centrada prioritariamente nas dificuldades e que ignora 
as competências, o que significa, em suma, ignorar os 
processos psicológicos desenvolvimentais.

Assim, estamos retomando a proposta já explicitada 
em várias ocasiões por Fávero (2001, 2005a, 2005b, 2007, 
2008, 2009a, 2009b) e que coloca em discussão o papel dos 
cursos de 3º grau, não apenas dos cursos de licenciatura 
que formam os professores, mas também dos outros cursos 
que formam os profissionais que, direta e indiretamente, 
lidam com a educação formal, em particular os cursos de 
Pedagogia e Psicologia: trata-se da necessidade de promover, 
além do desenvolvimento de competências particulares em 
áreas específicas do conhecimento, o desenvolvimento de 
competências em relação à história, filosofia e sociologia da 
ciência, em articulação com a Psicologia do Desenvolvimento 
e a Psicologia do Conhecimento. Para esta autora:

O que estamos propondo implica a consideração de 
pelo menos três aspectos psicológicos: 1. a formação de 
conceitos e seu sistema lógico de representação; 2. a 

tomada de consciência destes conceitos e desta lógica; 3. 
a interação social que caracteriza a situação didática na 
qual são construídos. Considerar essa proposta implica em 
considerar que a avaliação é mais do que a aferição das 
respostas ‘certas’ ou ‘erradas’ de uma pessoa em situação 
de aquisição de novas competências. Assumir esta proposta 
significa considerar a avaliação como uma etapa que 
alimenta a própria prática didática, uma vez que se considere, 
para os contextos de ensino e aprendizagem, três tarefas 
distintas e articuladas: 1. a avaliação das competências 
dos alunos e de suas dificuldades e a análise da relação 
entre competências e dificuldades; 2. a sistematização da 
prática didática e psicopedagógica  em termos de objetivos 
e descrição das atividades propostas, tendo em conta a 
avaliação e análise referidas; 3. uma análise minuciosa do 
desenvolvimento das atividades propostas (Fávero, 2009 a, 
p. 22, tradução nossa). 

Em suma, estamos, como esta autora, defendendo 
que a formação do profissional que lida com o ensinar 
e o aprender deve abranger as competências para a 
sistematização dos dados colhidos na situação didática 
ou psicopedagógica a respeito das aquisições conceituais 
particulares das áreas de conhecimento, dados que 
serão, em suma,  o fundamento  para a  mediação desse 
conhecimento e para sua avaliação (ver Miguel, (2005)).  

Ou seja:

Trazendo esta discussão para a instituição educacional 
como um todo e para escola em particular, nos cabe propor 
que não podemos separar a análise do desenvolvimento 
cognitivo da análise da experiência do sujeito. É por isso 
que, de acordo com o raciocínio que temos desenvolvido – 
e isto é fundamental para uma mudança de perspectiva na 
análise do ensinar e do aprender –, tanto uma aprendizagem 
bem sucedida como a dificuldade vivida numa situação de 
aprendizagem nos fornecem dados sobre o desenvolvimento 
cognitivo. Em resumo, é esta ideia que está implicada 
quando se adota uma abordagem construtivista para a 
análise do ensinar e do aprender. Do mesmo modo, é essa 
ideia que está implicada quando se considera o ser humano 
um construtor ativo do seu desenvolvimento nessa mesma 
análise (Fávero, 2008, p. 24, grifos da autora). 

Referências

Angelucci, A. B., Kalmus, J., Paparelli, R., & Patto, M. H. S. (2004). 
O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-
2002): um estudo introdutório. Educação e Pesquisa. 30(1), 51-
72.

Bay-Williams, J. (2001) What is algebra in elementary school? 
Teaching Children Mathematics, 4, 196-210.

Howson, A. G., & Wilson, B. (Eds.). (1986). School Mathematics in 
the 1990s. Cambridge, GB: Cambridge University Press.

Fávero, M. H. (1994). A prova de matemática: análise da articulação 
de fatores cognitivos e sócio-culturais da avaliação formal. 
Relatório de Pesquisa / CNPq.

Fávero, M. H. (1999). Desenvolvimento cognitivo adulto e a iniciação 
escolar: a resolução de problemas e a notação das operações. 
Temas em Psicologia, 7(1), 79-88.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 113-124.



121

Fávero, M. H. (2001). Regulações cognitivas e metacognitivas do 
professor: uma questão para a articulação entre a psicologia do 
desenvolvimento adulto e a psicologia da educação matemática 
[Trabalho Completo]. Em I Simpósio Brasileiro de Psicologia da 
Educação Matemática (p. 187). Curitiba: Sociedade Brasileira de 
Psicologia da Educação Matemática.

Fávero, M. H. (2005a). Desenvolvimento psicológico, mediação 
semiótica e representações sociais: por uma articulação teórica 
e metodológica. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 21(1), 17-25.

Fávero, M. H. (2005b). Psicologia e Conhecimento. Subsídios para 
a análise do ensinar e aprender. Brasília: EDUnB.

Fávero, M. H. (2007). Paradigme personnel et champ conceptuel: 
implications pour les situations didactiques. Em M. Merri (Org.), 
Activité Humaine et Conceptualisation (pp. 625-634). Toulouse, 
França: Presses Universitaires du Mirail.

Fávero, M. H. (2008). A mediação do conhecimento nas Ciências 
da natureza e na matemática : questões conceituais, prática de 
ensino e pesquisa. Brasília: CEAD/UnB.

Fávero, M. H. (2009a). La psicología del conocimiento y la 
construcción de competencias conceptuales en la escuela. 
Revista Internacional Magistério, 7(39), Junio-Julio, 18-22.

Fávero, M.H. (2009b). Os fundamentos teóricos e metodológicos da 
psicologia do conhecimento. Em M. H. Fávero & C. da Cunha 
(Orgs.), Psicologia do Conhecimento. O diálogo entre as ciências 
e a cidadania (pp. 9-20). Brasília: Liber Livro.

Fávero, M. H., Maurmmann, E. A. C., & Souza, C. M. G. de. (2003).  
Desenvolvimento adulto e escolaridade: um estudo sobre a 
resolução de problemas dedutivos. Psicologia em Revista, 10, 
92-107.

Fávero, M. H., & Neves, R. S. P. (2007). Division and rational 
numbers in research: bibliographic revision, analysis and 
theoretic-methodological proposal [Trabalho Completo]. Em XII 
Conferencia Interamericana de Educación Matemática (p. 10), 
Santiago de Querétaro: Comité Interamericano de Educación 
Matemática.

Fávero, M. H, & Pimenta, M. L. (2006). Pensamento e linguagem: a 
língua de sinais na resolução de problemas. Psicologia: Reflexão 
e Crítica, 19(2), 25-36.

Fávero, M. H., & Soares, M. T. C. (2002). Iniciação escolar e a notação 
numérica: Uma questão para o estudo do desenvolvimento 
adulto. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 18(1), 43-50.

Fernandes, S. H. A. A., & Healy, L. (2007) Ensaio sobre a inclusão 
na Educação Matemática. Revista Iberoamericana de Educación 
Matemática, 10, 59-76.

Keijzer, R., & Terwel, J. (2001). Audrey´s acquisition of fractions: A 
case study into the learning of formal mathematics. Educational 
Studies In Mathematics, 7, 53-73.

Mattos, C. L. G. (2005). O conselho de classe e a construção do 
fracasso escolar. Educação e Pesquisa, 31(2), 215-228.

Miguel, A. (2005). História, filosofia e sociologia da educação 
matemática na formação do professor: um programa de pesquisa. 
Educação e Pesquisa, 31(1), 137-152.

Ministério da Educação e do Desporto. (1997). PCN - Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Matemática – 1a e 2a ciclos. Brasília: 
Secretaria de Educação Básica.

Moskal, B. M., & Magone, M. E. (2000). Making sense of what 
students know: examining the referents, relationships and modes 
students displayed in response to a decimal task. Educational 
Studies Mathematics, 43, 313-335.

Nesher, P., & Kilpatrick, J. (Eds.) (1990). Mathematics and Cognition: 
a research synthesis by International Group for the Psychology of 
Mathematics Education. Cambridge, GB: Cambridge University 
Press.

PISA. (2003). Estrutura de Avaliação: conhecimentos e habilidades 
em matemática, leitura, ciências e resolução de problemas. São 
Paulo: Editora Moderna.

SAEB. (2003). Relatório/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. Brasília: O Instituto.

Santos, A. dos. (2005). O conceito de fração em seus diferentes 
significados: um estudo diagnóstico junto a professores que 
atual no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

Silva, M. J. F.(2005). Investigando saberes de professores do ensino 
fundamental com enfoque em números fracionários para a quinta 
série. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo.

Sinclair, A, & Scheuer, N. (1993). Understanding the written system: 
6 years-olds in Argentina and Switzerland. Educational Studies in 
Mathematics 24(2), 1-23.

Wallen, E., Plass, J. L., & Brünken, R. (2005). The Function of 
Annotations in the Comprehension of Scientific Texts: Cognitive 
Load Effects and the Impact of Verbal Ability. Educational 
Technology Research and Development, 53(3), 59-72.

Competências para resolver problemas e para analisar a resolução de problemas: um estudo junto a professores... * Maria H. Fávero e Regina da S. P. Neves

Sobre as Autoras
Maria Helena Fávero  
Professora Dra. do Programa de Pós-Graduação em Processos Desenvolvimentais e da Saúde, do Departamento de Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento da Universidade de Brasília.

Regina da Silva Pina Neves 
Mestre, Professora Dra. da Faculdade Jesus Maria José (FAJESU). 
Financiado pelo CNPq.

Recebido em: 21/05/2008
Reformulado em: 06/07/2009

Aprovado em: 16/07/2009



122

ANEXO 1

Na atividade proposta de “arme e efetue”, dois alunos de 4ª série do Ensino Fundamental  do DF produziram os registros abaixo. 
Por favor, após sua análise, responda (ou complete) questões abaixo.

Aluno 1 Aluno 2

1) O aluno 1 apresentou dificuldades em...; 
2) O aluno 2 apresentou dificuldade em...; 
3) Se você fosse professor(a) desses alunos, como conduziria sua prática a partir desses registros?; 
4) Você considera esse tipo de atividade importante para a aprendizagem da divisão? Por quê?

ANEXO 2

A resolução abaixo foi elaborada por um aluno da 5ª série do Ensino Fundamental do DF. Como podemos ver, o(a) professor(a) 
considerou a produção da atividade mais ou menos inadequada. Por favor, após sua análise, responda (ou complete) as questões 
abaixo.
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Na correção do(a) professor(a), o aluno em questão recebeu 0,7 para esse item de valor 1,0 ponto. Você concorda com a) 
essa correção? Por quê?

Do lado direito do registro, há um registro do(a) professor(a), o que você pensa sobre ele?b) 
O aluno apresentou dificuldade em...c) 
Se você fosse professor(a) desse aluno, como conduziria sua prática a partir desse registro?d) 
Você considera esse tipo de atividade importante para a aprendizagem da divisão? Por quê?e) 

ANEXO 3

As resoluções abaixo foram elaboradas por dois alunos  da 7ª série do Ensino Fundamental do DF e não foram corrigidas por um 
professor. Por favor, após sua análise, responda (ou complete) as questões abaixo.

O Aluno 1  ...a) 
O Aluno 2  ...b) 
Se você fosse professor(a) desses alunos, como conduziria sua prática a partir desses registros?c) 
Você considera esse tipo de atividade importante para a aprendizagem dos números racionais? Por quê?d) 

ANEXO 4

Você viu nas Casas Bahia um Micro System do modelo que você há muito tempo tem sonhado em ter e numa promoção 
ótima de desconto, por apenas 364,50 reais. Porém esta promoção só vai durar 15 dias. 

PROMOÇÃO
Micro System R$ 364,50

Você recebe um salário de R$ 600,00 por mês. Então resolve economizar da seguinte maneira: 

1º dia - R$ 1,00
2º dia – R$ 2,00
3º dia – R$ 3,00
4º dia – R$ 5,00
5º dia – R$ 8,00
6º dia – R$ 13,00
E assim por diante.

Se você economizar um pouco cada dia, quantos dias você precisará economizar para ter o dinheiro suficiente para comprar o 
Micro System?
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ANEXO 5
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Tabela 1: As resoluções elaboradas por 7 diferentes alunos da 1ª situação problema.
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A psicologia como abordagem formativa: um estudo 
sobre formação de professores

Andréa Maturano Longarezi 
Tamarisa de Camargo Alves

Resumo
O presente trabalho apresenta dados da pesquisa “A Organização do Ensino e o Desenvolvimento da Autonomia e da Afetividade na Formação 
e Prática Docente”, desenvolvida num Centro Municipal de Educação Infantil do município de Uberaba/MG. Tal estudo configurou-se numa 
pesquisa colaborativa e teve como objetivo principal desenvolver um processo de formação continuada de professores. Seguindo como 
orientação teórico-metodológica a psicologia histórico-cultural, a pesquisa concentrou-se na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação 
coletiva de um projeto pedagógico na escola. Os dados obtidos foram reveladores do movimento formativo dos professores, indicando que a 
formação é desencadeadora do desenvolvimento profissional docente quando empreendida no espaço de atuação do professor, tomando sua 
atividade principal como conteúdo. Às problematizações agregaram-se situações de instrumentalização, o que garantiu novas aprendizagens 
quanto à ação docente, sugerindo movimentos catárticos. Assim, alterações da prática pedagógica foram evidenciadas por algumas atividades 
docentes realizadas no CEMEI e que anunciaram indícios de mudanças.

Palavras-chave: Formação de professores, psicologia histórico-cultural, ensino.

Psychology as a formative approach: a study on teacher training

Abstract
This study presents data from the research “The Organization of Teaching and the Development of Autonomy and Affectivity in Teacher Training 
and Practice”, developed in a Municipal Kindergarten Centre in the district of Uberaba – MG.  This study turned out to be a collaborative research 
and had as its principal aim, the building of a process of continued teacher development. Following the historic-cultural psychology as the theoretic-
methodological orientation, the research focused on the elaboration, development and collective assessment of a pedagogic project in the school. 
The collected data were revealing in the formative movement of the teachers, indicating that training triggers the teacher’s professional development, 
when carried out in the teacher’s  working space, taking his/her main activity as the content.  Instrumentation situations were aggregated to the 
problems put forward, which guaranteed new learning concerning the teacher’s activities, suggesting cathartic movements.  Thus, alterations in the 
pedagogic practice were evidenced by some teacher’s activities carried out at CEMEI and they showed indication of changes.

Key words: Teacher education, historic-cultural psychology, teaching.

La Psicología como abordaje formativo: un estudio sobre la  
formación de profesores

Resumen
El presente trabajo presenta datos de la investigación “La organización de la Enseñanza y el Desarrollo de la Autonomía y de la Afectividad en 
la Formación y Práctica Docente”, desarrollada en un Centro Municipal de Educación Infantil del Municipio de Uberaba/ MG. Dicho estudio se 
configuró dentro de una investigación colaborativa y tuvo como objetivo principal desarrollar un proceso de formación continua de profesores. 
Siguiendo como orientación teórico-metodológica la psicología histórico-cultural, la investigación se concentró en la elaboración, en el desarrollo 
y en la evaluación colectiva de un proyecto pedagógico en la escuela. Los datos obtenidos fueron reveladores del movimiento formativo de los 
profesores, indicando que la formación es desencadenadora del desarrollo profesional docente, cuando es acometida en el espacio de actuación 
del profesor, tomando su actividad principal como contenido. Se sumaron a las problemáticas situaciones de instrumentalización, lo que garantizó 
nuevos aprendizajes referentes a la acción docente, sugiriendo movimientos catárticos. Así, alteraciones en la práctica pedagógica fueron 
evidenciadas por algunas actividades docentes realizadas en el CEMEI y que anunciaron indicios de cambio. 

Palabras-clave: Formación de profesores, psicología histórico-cultural, enseñanza. 
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Introdução
O presente artigo apresenta dados da pesquisa “A 

Organização do Ensino e o Desenvolvimento da Autonomia a 
da Afetividade na Formação e Prática Docente”1. Este estudo 
configurou-se numa pesquisa colaborativa, envolvendo as 
professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil 
(CEMEI) do município de Uberaba/MG, juntamente com 
uma professora do Programa de Mestrado em Educação da 
Universidade de Uberaba e duas alunas de Iniciação Científica 
da mesma universidade, além de contar com a colaboração 
de duas professoras pesquisadoras de outras instituições 
(USP/RP e UNIMONTE/Santos), numa cooperação entre a 
rede municipal de ensino e a universidade.

A motivação primeira para o desenvolvimento deste 
estudo foi o resultado da pesquisa “Promoção de Qualidade na 
Educação Infantil: um programa de intervenção em formação 
de educadores”, apoiada pela FAPEMIG, sob a coordenação 
internacional da Profª Júlia Formozinho (Universidade do 
Minho/Portugal), que identificou a fragilidade no exercício da 
autonomia e das relações afetivas no cotidiano da Educação 
Infantil.

Como referencial teórico-metodológico, a pesquisa 
apoiou-se na Atividade Orientadora de Ensino (Moura, 
2000), cujas bases estão fundamentadas na Teoria da 
Atividade desenvolvida por Leontiev (1978a, 1978b). Tal 
abordagem tem como princípio a ideia de que a “atividade” 
é desencadeadora dos processos de desenvolvimento 
humano. Esse referencial teórico consiste numa linha de 
pesquisa que, junto com estudos desenvolvidos por Luria 
(1986, 1990, 1992), Vigotski (1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 
2000) e outros, compõe a chamada escola de Vigotski, numa 
abordagem histórico-cultural. 

De acordo com essa perspectiva teórica, o homem 
desenvolve-se na situação de atividade. No caso do 
professor, a atividade principal é o ensino. Portanto, é 
na organização do ensino (aqui entendida em todo o seu 
processo: planejamento, execução e avaliação) que o 
professor pode desenvolver-se, em outros termos, formar-
se. 

A partir dessa abordagem, a pesquisa teve como 
objetivo geral desenvolver um processo de formação 
continuada com um grupo de professoras da educação 
infantil, de modo a compreender as atividades que 
desencadeiam a formação e o desenvolvimento profissional 
docente, à luz dos referenciais teórico-metodológicos 
da Atividade Orientadora de Ensino (Moura, 2000) e da 
Formação Continuada de Professores em Serviço (Alvorado 
Prada, 1997). Esse referencial teórico definiu a organização 
metodológica dos encontros formativos propostos pela 
pesquisa, que se constituiu, portanto, numa pesquisa-
ação, apoiada, mais especificamente, nos fundamentos 
metodológicos da pesquisa colaborativa, conforme definida 
por Garrido (1998).

1  Tal pesquisa contou com financiamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e dos Programas 
PAPE/PIBIC da Universidade de Uberaba/MG.

Desenvolvida no espaço de atuação do professor, na 
escola, a pesquisa constituiu um grupo no qual professor-
pesquisador, pesquisador-professor e aluno-pesquisador 
encontraram-se em colaboração, discutindo e refletindo sobre 
a prática pedagógica, seus limites e suas possibilidades.

Nessa perspectiva, os dados foram construídos com o 
grupo a partir de discussões, planejamentos, desenvolvimento 
de atividades didático-pedagógicas, avaliações realizadas 
com o coletivo das professoras, enfim, com as diferentes 
ações desenvolvidas pelo grupo no contexto do CEMEI. 
Estabeleceu-se uma relação de cooperação entre os 
participantes da pesquisa, a partir da qual todos colaboraram 
de forma direta e ativa no processo.

As dinâmicas das atividades formativas desenvolvidas 
com o grupo fundamentaram-se na apresentação de situações-
problema às professoras, cujas soluções impulsionaram 
elaborações de novos conhecimentos, referentes não 
apenas a determinados conteúdos, mas à prática docente 
de um modo geral, na dimensão da autonomia e afetividade. 
Essas ações buscavam soluções, atribuindo à mediação 
cultural papel fundamental no movimento de aprendizagem 
da profissão docente. Com isso, a pesquisa constituiu-
se também em formação continuada de professores em 
serviço.

Um dos princípios que orientou as atividades 
formativas foi o do trabalho coletivo. Entende-se, pois, que 
tanto o planejamento quanto o desenvolvimento e a avaliação 
do projeto pedagógico podem pautar-se por discussões e 
estratégias definidas coletivamente.

Desenvolvimento Humano e Aprendizagem: uma 
aproximação teórica com a concepção de formação 
de professores

Estudos dos processos de hominização e 
humanização (Leontiev, 1978b) evidenciam a natureza 
social do homem, revelando que seu desenvolvimento se 
dá na interação com o meio, tendo como principal processo 
desencadeador a “atividade”. Segundo Leontiev (1978b), 
nem todos os processos de interação entre o homem e o 
mundo constituem-se numa atividade, apenas aqueles 
processos em que as necessidades são dos sujeitos e 
são elas que mobilizam os homens para as ações (Araujo, 
Camargo, & Tavares, 2002).

A atividade consciente do homem está ligada a 
motivos e necessidades (Leontiev, 1978a). Partindo desse 
pressuposto, bem como da necessidade apresentada pelas 
professoras do CEMEI, percebeu-se a importância de se 
desenvolver um trabalho que partisse das necessidades 
individuais e coletivas deste grupo no seu cotidiano escolar, 
uma vez que a atividade principal do professor, entendida 
como a que desencadeia seu desenvolvimento profissional, 
é o ensino.

Assim, no contexto onde a pesquisa foi realizada, 
emergiam necessidades relacionadas à maneira de se 
trabalhar com os alunos desmotivados, além das próprias 
professoras não se envolverem totalmente, principalmente 
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pelas limitações relativas aos materiais disponíveis, à infra-
estrutura e aos conhecimentos pedagógicos, que acabavam 
por comprometer a dimensão lúdica do processo ensino-
aprendizagem na escola. Isso foi possível perceber com 
as crianças maiores em que as atividades escolares eram 
desenvolvidas de forma mecânica, sem explorar muito 
o lado afetivo e lúdico, já com as do berçário percebeu-
se a ausência de intencionalidade pedagógica nas ações 
cotidianas junto a essas crianças, restringindo o trabalho a 
uma dimensão do cuidar, diferente do esperado educar.

Segundo os princípios de Vigotski, as mudanças que 
ocorrem no homem são desencadeadas pela inserção do 
indivíduo na sociedade, pois dependem das relações que ele 
estabelece com os outros. Nesse sentido, o desenvolvimento 
do homem ocorre mediante a inserção em seu meio social, 
cultural e histórico.

Essa construção interna dos saberes é que permitirá 
a produção de conhecimentos e a constituição de sua 
própria consciência, num processo que caminha do social 
para o individual e, numa relação dialética, do individual 
para o social, compondo um movimento que parte de um 
plano interpessoal e se constitui intrapessoal e vice-versa. 
Marx enfoca que esta relação trata-se de um movimento de 
construção interna e externa que modifica o sujeito e o meio 
dialeticamente. Essa modificação se dá pelo trabalho como 
motor de todo processo histórico. No contexto escolar, esse 
processo não se constitui no isolamento, mas nas relações 
sujeito-sujeito, sujeito-conhecimento e conhecimento-
sujeito-conhecimento.

A organização da escola como espaço de ações 
coletivas, que desencadeiam formação e desenvolvimento 
em toda a comunidade escolar, pressupõe objetivos comuns 
ao grupo, que impulsionem o planejamento de diferentes 
ações, voltadas para atender as necessidades do coletivo 
(dimensão interpessoal). Essas necessidades são 
mobilizadoras do desenvolvimento intrapessoal e, portanto, 
transformadoras do homem e da sociedade (novamente a 
dimensão interpessoal), num contínuo movimento de 
aprendizagem e formação, cada vez mais amplo e complexo. 
Por esse processo, a prática social dos sujeitos (cada qual 
ocupando uma função social diferenciada no contexto 
escolar) constitui-se em Atividade e, por isso, desencadeia 
formação e desenvolvimento, objetivos precípuos da 
educação.

No decurso da atividade dos homens, o saber-
fazer, bem como o conhecimento desse saber, formam-se 
a partir da apropriação das produções histórico-culturais da 
humanidade. É principalmente isso que caracteriza o processo 
de humanização. O homem, ao agir sobre a realidade, 
apropria-se dos elementos naturais, transformando-os 
em objetos humanos (Leontiev, 1978b; Mazzeu, 1998). A 
apropriação da cultura modifica o homem e seu psiquismo.

Sob essa perspectiva, a aprendizagem docente 
(Mazzeu, 1998), desencadeadora do desenvolvimento 
desse profissional, precisa alicerçar-se nas condições 
objetivas desse sujeito e, por isso, deve partir da prática 

social, fundamentada nos conhecimentos prévios dos 
professores. Dessa forma, o processo de formação, ao 
partir da prática social do docente, propicia questionamentos 
que, sobre o olhar de Saviani (2005) e Gasparin (2005), 
consistem na problematização das questões teórico-práticas 
próprias do conhecimento imerso à prática social. Nesse 
sentido, enfatiza-se a busca de uma transição entre prática 
e teoria, entre o fazer cotidiano e a cultura elaborada. Isso 
possibilita a construção de um outro passo no processo 
de ensino-aprendizagem, a instrumentalização (Gasparin, 
2005; Mazzeu, 1998; Saviani, 2005), que é o confronto do 
sujeito da aprendizagem com o objeto sistematizado do 
conhecimento, o conteúdo.

A aprendizagem se dá por uma relação recíproca 
e mediadora entre sujeito-conteúdo e sujeito-sujeito. Daí a 
compreensão da importância da interação dos indivíduos 
entre si com seus saberes e dos mesmos com outros 
instrumentos e outras fontes de saberes.

A apropriação de outros conteúdos, quando possibilita 
internalização e mudanças na forma de pensar e agir, pode 
desencadear um processo catártico no sujeito (Gasparin, 
2005; Mazzeu, 1998; Saviani, 2005),  expressão máxima da 
aprendizagem. 

O objetivo do processo educativo na perspectiva 
histórico-crítica é o retorno à prática social, os sujeitos 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 
modificam-se intelectual e qualitativamente em relação 
às suas concepções sobre o conteúdo que construíram e 
reorganizaram de forma autônoma, partindo da prática social, 
problematizando, instrumentalizando-se, passando pela 
catarse e retornando à prática social com uma nova postura 
prática, revelada pela nova aprendizagem (Gasparin, 2005; 
Mazzeu, 1998; Saviani, 2005).

 Na perspectiva teórica do materialismo histórico-
dialético, a prática social é o critério de verdade da pesquisa 
científica, essa prática não se trata de uma ação qualquer, 
mas de uma ação pensada e reorganizada, trata-se de uma 
práxis (Longarezi, 2006).

A formação continuada de professores, tal como 
desencadeada pela pesquisa, implica a participação e 
imersão do professor nos seus processos formativos, 
condições indispensáveis para apropriações que produzam 
movimentos catárticos e possibilitem mudanças significativas 
nas práticas educativas.

No que tange à Formação Continuada de Professores 
em Serviço, especificamente, entende-se que ela ocorre 
quando o grupo constrói novas relações com o conhecimento, 
passando a entender o cotidiano como o seu dia a dia de 
trabalho, contextualizado pelas relações de todos que dele 
participam (Alvorado Prada, 1997). 

Considera-se que a escola, local de trabalho do 
professor, é o local de formação continuada de docentes, 
onde a discussão sobre a prática pedagógica com seus 
demais membros promove novas relações e possibilita 
a construção de novos conhecimentos. Com isso, 
desencadeiam-se processos formativos que, na perspectiva 
aqui enfocada, só são possíveis quando a Atividade de 
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Ensino (Moura, 1998) assume um papel articulador e coloca 
o coletivo em movimento, buscando a solução de problemas, 
objetivando suas intenções, satisfazendo as necessidades 
assumidas como comuns. Isso permite, ao coletivo, assumir 
sua intencionalidade educativa e sua identidade, situação 
que pode desenvolver relações autônomas com o próprio 
trabalho.

Tal como aqui compreendida, a formação continuada 
de professores em serviço não ocorre à revelia de um 
desenvolvimento da autonomia profissional dos docentes. 
Nesse sentido, a formação de professores precisa 
desenvolver-se a partir de processos que a desencadeiem. 
A autonomia não é uma capacidade individual que depende 
apenas de mecanismos intrínsecos à pessoa, mas um 
processo que se constrói nas situações sociais (Contreras, 
2002). Por essa razão, o desenvolvimento da autonomia do 
professor não pode ser entendido como resultado de um 
movimento que ocorre exclusivamente na esfera individual.

Na perspectiva da pesquisa colaborativa (abordagem 
metodológica que orientou o presente estudo), as 
discussões, as reflexões, os processos formativos assumem 
outra qualidade quando são construídos coletivamente, 
quando partem de necessidades comuns e são pensados, 
organizados, praticados e analisados coletivamente.

Os processos de formação realizados no local 
de trabalho dos professores, onde eles interatuam com 
outras pessoas, permitem, como discutido anteriormente, 
trocas de experiências e, por conseguinte, a melhoria das 
relações e a compreensão das situações-problema para 
sua transformação, possibilitando a construção de novas 
concepções teóricas e metodológicas de formação e de 
prática docente. Isso, de certa forma, confirma a hipótese 
de que é no contexto da escola que a formação pode partir 
de uma prática social e retornar a ela como possibilidade 
de transformação da realidade, fazendo da necessidade 
do coletivo da escola motivo para levantar as situações-
problema e buscar propostas de solução que transformem 
a realidade.

Assim entendida, a formação de professores em 
serviço “implica em envolver as experiências individuais 
e coletivas construídas no cotidiano do trabalho docente”, 
a partir do desenvolvimento de projetos institucionais de 
formação (Alvarado Prada, 1997, p. 103). Esses projetos 
podem se tornar alternativas de transformação da instituição, 
potencializadas pela formação continuada de professores 
em serviço.

Processos Formativos Desenvolvidos no CEMEI
Com o intuito de apreender a prática social presente 

no contexto onde a pesquisa foi desenvolvida (um Centro 
Municipal de Educação Infantil –CEMEI– do município de 
Uberaba/MG), as problematizações, instrumentalizações, 
catarses, bem como as possibilidades e os limites construídos 
na busca de uma nova prática social, resgata-se aqui o 
movimento formativo desencadeado no CEMEI.

Nos primeiros encontros, as professoras apresentaram 
certa resistência, atribuída, principalmente, a algumas 
experiências anteriores do grupo. Muitos relataram que não 
gostariam que esses encontros se restringissem a discursos 
teóricos, sem uma relação explícita com as necessidades 
práticas dos professores, o que revelou a presença de uma 
concepção de teoria e prática como elementos desconexos. 
Isso não é exclusividade desse contexto educacional. Essa 
concepção subjaz o universo conceitual dos cursos de 
formação e dos contextos escolares. Com isso, a unidade 
teoria-prática não é percebida e trabalhada de modo a ser 
apreendida. Nesse sentido, é preciso novas vivências que 
possibilitem percebê-las para, então, torná-las realidade na 
prática educativa. Além disso,

os problemas analisados na escola, geralmente são de 
dois níveis: aqueles que o professor descobre no seu 
dia-a-dia, de modo intuitivo, que o docente raramente 
consegue aprofundar, por falta de tempo para construir 
uma metodologia que responda e desvende o fenômeno, e 
aqueles trazidos pelo pesquisador como problema externo à 
escola, que muitas vezes causa estranhamento dos sujeitos 
da pesquisa, que sentem “sujeitados”, e não percebem o 
problema como deles e por isso mesmo, não se mobilizam. 
(Moura, 1998, p. 15).

Nessa perspectiva, cabe lembrar que os referenciais 
teórico-metodológicos da Atividade Orientadora de Ensino 
(Moura, 1998) e da pesquisa colaborativa (Garrido, 1998) não 
trabalham para levar uma teoria aos professores, tampouco 
para levantar dados com e/ou sobre eles, separados das 
necessidades da escola. A pesquisa colaborativa se efetiva 
na constituição de um grupo, no qual pesquisadores são 
professores e professores, pesquisadores, numa relação de 
colaboração.

A Atividade Orientadora de Ensino, por sua vez, 
pressupõe trabalhar o ensino, atividade principal do 
professor, como desencadeadora do processo formativo 
desse docente, de acordo com a Teoria da Atividade, de 
Leontiev (1978b). Para isso, parte das necessidades dos 
professores.

Dessa maneira, tanto a pesquisa colaborativa quanto 
a Atividade Orientadora de Ensino rompem com a perspectiva 
de trabalhar teoria e prática de forma dicotomizada e se 
propõem a fazer pesquisa com os professores e não sobre 
os professores.

 A concepção de formação de professores que 
subjaz essa prática pressupõe que os problemas cotidianos 
devem ser analisados pelos próprios participantes e seus 
conhecimentos (saber da experiência, saber prático), 
contrastados com aqueles já universalmente sistematizados 
(saber científico). Esse contraste de saberes é considerado 
um avanço e uma forma humana de se aproximar da 
solução de problemas cotidianos através da construção de 
conhecimento por meio da pesquisa (Alvorado Prada, 1997, 
2006), na qual teoria e prática não são tratadas como coisas 
separadas, assumem uma transversalidade e configuram-
se nas suas interfaces. Isso contribui para a construção de 
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novos saberes e para a possibilidade de transformação das 
situações levantadas pelo coletivo.

Quanto a esse aspecto, cabe salientar o papel do 
pesquisador como desencadeador e mediador do processo. 
No grupo, ele pode articular o conjunto de ações que 
constituem o projeto escolar (Moura, 1998).

Nesse sentido, observou-se que a construção dos 
dados feita pelo coletivo de professores e pesquisadores 
acabou constituindo-se numa forma de compreender a 
atividade escolar mediante o levantamento dos problemas, 
a análise dos mesmos, o estabelecimento de estratégias 
de solução, possibilitando, assim, a construção de 
novos conhecimentos. Com o objetivo de desenvolver 
um processo de formação continuada que permitisse 
apreender as atividades desencadeadoras da formação e 
do desenvolvimento profissional de professores, a pesquisa 
fez uma intervenção no contexto desse CEMEI, realizando, 
no período de um ano letivo, encontros formativos com as 
professoras, a coordenadora pedagógica e, eventualmente, 
com a gestora.

Durante esses encontros, eram realizadas dinâmicas 
que permitiram a discussão e a problematização das 
práticas pedagógicas ali desenvolvidas. Mediante as 
situações problematizadas, eram realizadas mediações 
pelo grupo de pesquisadores que agregavam elementos às 
reflexões, possibilitando instrumentalizações por parte dos 
professores. A expectativa do grupo de pesquisa era a de 
que, nesse processo, as professoras se apropriassem de 
novos conhecimentos, passando por movimentos catárticos, 
transformadores de suas práticas.

Entende-se que a aprendizagem docente ocorre 
nesse processo de construção coletiva que, de acordo com 
Leontiev (1978b), se dá através da atividade do trabalho, 
desenvolvendo o homem, situação necessária ao seu 
processo de humanização.

No entanto, na realidade do CEMEI, a prática 
pedagógica existente antes da intervenção proposta pela 
pesquisa se dava de forma individualizada. Cada professora 
atuava de acordo com as necessidades e condições 
apresentadas no contexto da sua sala de aula. Não havia 
um projeto pedagógico das professoras, articulador de suas 
ações, integrador das atividades das turmas de diferentes 
faixas etárias, a partir do qual as professoras discutiam e 
planejavam ações coletivas.

Como parte das atividades propostas pela 
intervenção, procurou-se, mediante as mediações realizadas 
nos encontros formativos, evidenciar a necessidade de 
se pensar conjuntamente nessas questões para buscar 
estratégias que possibilitassem uma ação transformadora, 
passíveis de contribuir para o desenvolvimento e a formação 
das crianças e, ao mesmo tempo, do corpo docente.

As discussões realizadas com as professoras ao longo 
de um ano culminaram na reflexão sobre a necessidade de 
se elaborar, desenvolver e avaliar um projeto pedagógico 
na escola. Foi, portanto, realizado um levantamento 
considerando o previsto para que as professoras 
trabalhassem com as crianças em sala de aula, as metas 

que pretendiam atingir, o que tinham conseguido de positivo, 
as dificuldades pedagógicas que vinham enfrentando, bem 
como o que gostariam de estudar ou aprofundar.

Esse trabalho desencadeou uma discussão 
sobre o projeto pedagógico e, a partir daí, as professoras 
começaram a levantar possíveis temas para elaborarem seu 
próprio projeto. Procuraram uma temática que, de alguma 
maneira, envolvesse a criança, a família e a escola, uma 
vez que, além de serem esses temas concernentes com 
o proposto nas diretrizes municipais para a Educação 
Infantil, as relações resultantes da tríade criança/família/
CEMEI sempre foram apresentadas pelas professoras 
como problemáticas. Como resultado dessas discussões, 
as professoras apontaram “valores humanos” como uma 
das principais necessidades dos alunos e da comunidade 
local. Dessa necessidade, estabeleceu-se o Natal, dada a 
proximidade com as comemorações de final de ano, como 
um pretexto para trabalhar diferentes valores humanos.

De acordo com o depoimento das professoras, 
trabalhar o verdadeiro sentido do Natal permitiria desenvolver 
o espírito de solidariedade, de coleguismo, para além de 
uma visão consumista e mercadológica, o que envolveu 
valores pertinentes às necessidades daquele grupo social. 
Nesse sentido, ficou acordado que o projeto, através de 
suas atividades, deveria desenvolver um trabalho que 
contemplasse a cidadania, os direitos e os deveres, tomando 
o Natal como pretexto.

O entusiasmo do grupo de professores por esse 
projeto foi evidente principalmente porque o conteúdo do 
projeto – valores – apresentava-se como uma necessidade 
do CEMEI. Para o corpo docente, o respeito e os limites são 
aspectos pouco trabalhados pela família, situação definida 
principalmente pelo contexto social dessas crianças. Por 
isso, a escola assume um papel e tem, nesse sentido, uma 
relevante função social.

Contudo, quando da elaboração do plano de ações 
para o desenvolvimento do projeto, o grupo foi surpreendido 
com um documento da prefeitura municipal que definia o 
Natal como tema a ser trabalhado e desenvolvido como 
parte de um projeto previsto pela Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc) para todos os CEMEIs do município. 
A partir desse momento, a natureza do envolvimento das 
professoras mudou porque o projeto não revelava apenas 
uma necessidade desse coletivo escolar, atendia também a 
uma exigência da Seduc.

Entretanto, procurou-se manter junto ao corpo docente 
o princípio do que estava proposto, na tentativa de garantir 
a autoria do projeto. Nessa perspectiva, o planejamento 
foi elaborado em duas etapas. Na primeira, com o coletivo 
de professores, estabeleceram-se os objetivos e as ações 
que deveriam ser desenvolvidos pela escola como um 
todo. Na segunda, foram realizados planejamentos com a 
coordenadora pedagógica e as professoras de cada turma: 
as do berçário, do mini-grupo, maternal, pré I e pré II.

Estabeleceu-se que o projeto deveria ser 
desenvolvido englobando todas as faixas etárias. As 
professoras deram início à montagem do projeto definindo 
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alguns procedimentos, materiais e estabelecendo 
estratégias de ação. Sugerido pelas professoras e apoiado 
pela coordenação pedagógica da escola, ficou previsto que 
as crianças menores, com três e quatro anos, trabalhariam 
prioritariamente com o desenvolvimento da linguagem oral, 
outras confeccionariam o livro da vida, sempre enfatizando 
como conteúdo os valores humanos. Foram planejadas, 
também, atividades envolvendo a música, o desenvolvimento 
da psicomotricidade, do corpo, da noção de cores, formas, 
além de atividades como a elaboração e a troca de cartões, 
a produção de um texto recuperando a história da creche, a 
confecção de uma árvore de natal coletiva, entre outras. 

O desenvolvimento do projeto aconteceu ao longo 
de aproximadamente duas semanas, perfazendo, assim, o 
cotidiano da escola durante esse período. No que tange às 
produções2, o CEMEI passou por uma grande transformação, 
o que movimentou todo o coletivo escolar. Para essas ações, 
a mediação cultural estava assumindo papel fundamental no 
movimento de aprendizagem.

Após a concretização do projeto pedagógico, foi 
realizada, num último encontro, a avaliação do planejamento 
e do desenvolvimento do projeto a partir da discussão e 
análise de todo o processo registrado em vídeogravações. O 
grupo assistiu à fita e discutiu o conteúdo do que foi planejado 
e do que foi executado. Foram analisadas as dificuldades 
enfrentadas, bem como a mudança qualitativa no trabalho, 
oportunizada pelo desenvolvimento do projeto.

Alguns aspectos foram particularmente destacados 
como a importância do trabalho coletivo que envolveu 
professores e alunos de diferentes turmas e de diferentes 
turnos, a relevância do espírito de construção coletiva 
desencadeado no CEMEI, a motivação e o envolvimento dos 
alunos nas atividades e, fundamentalmente, a materialização 
do objetivo que mobilizou o projeto (desencadear um 
ambiente e o exercício da solidariedade e do respeito ao 
outro).

Nesse contexto, o grupo discutiu como o projeto 
assumiu outra conotação quando da inferência da prefeitura 
nesse processo. Isso criou duas situações específicas. 
Comprometeu, em parte, a autoria do projeto, pois as ações 
desenvolvidas em alguns momentos pareciam estar para 
atender às solicitações da Seduc, o que acarretou uma 
segunda situação: um certo clima de competição entre os 
CEMEIs. Foi anunciado que a Seduc realizaria uma visita a 
todas as unidades para eleger aquela que estivesse mais bem 
decorada, situação que acabou não ocorrendo, revelando 
o descaso e o descompromisso de algumas autoridades 
públicas com o trabalho das unidades escolares.

 De qualquer maneira, a avaliação do projeto foi 
sobremodo significativa no processo de formação continuada 
das professoras em serviço, visto que possibilitou uma série 
de discussões sobre o cotidiano escolar, sobre o trabalho 
coletivo, sobre a atividade de ensino e, fundamentalmente, 
sobre a própria prática.

Planejar, desenvolver e analisar o projeto pedagógico 

2  Enfeites; decoração das salas de aula e da escola como um todo; 
confecções das árvores de natal, dos cartões; entre outros.

foi entendido, nesse processo, como “atividade”, tal como se 
tem defendido, pois o projeto de trabalho desenvolvido pelo 
grupo foi tomado como “organizador das ações na atividade 
escolar” (Araujo e cols., 2002, p.6). Isso foi entendido, na 
análise do processo de formação proposto pela pesquisa, 
como atividade desencadeadora da formação e do 
desenvolvimento docente.

Desenvolvimento profissional docente: um olhar 
para os processos formativos desenvolvidos

As situações formativas desencadeadas pela pesquisa 
sinalizam importantes aspectos relativos à constituição da 
identidade profissional e pessoal do professor; à relação que 
ele tem com o próprio trabalho e com o previsto institucional 
e burocraticamente; à relação de autonomia individual e 
coletiva; ao desenvolvimento profissional docente; enfim, 
à formação desse professor, desencadeada por projetos 
dessa natureza.

O processo formativo desenvolvido tomou, conforme 
visto, a Atividade Orientadora de Ensino (Moura, 2000) 
como desencadeadora da formação docente, a partir da 
qual o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da 
prática pedagógica foram objetos da formação durante 
todo o decorrer da pesquisa. Partiu-se da prática social 
(Gasparin, 2005 e Mazzeu, 1998) quando se priorizaram as 
necessidades postas pelas professoras como necessidades 
do CEMEI, da comunidade, das crianças/alunos e de suas 
famílias. Tomadas como conteúdos do processo formativo, 
tais necessidades foram sendo problematizadas pelo coletivo 
de professores, juntamente com o grupo de pesquisa.

Às problematizações agregaram-se situações de 
instrumentalização a partir da apresentação de elementos 
que permitiram a apropriação de outros conhecimentos, 
garantindo novas aprendizagens quanto à ação docente. 
No que tange aos aspectos abordados durante a pesquisa, 
pôde-se identificar movimentos catárticos (Gasparin, 2005 
e Mazzeu, 1998) e de transformação da prática social 
apreendidos por algumas atividades docentes realizadas no 
CEMEI que anunciaram indícios de mudanças.

Saviani (2005) discute o processo de ensino-
aprendizagem a partir da proposição desses cinco passos: 
prática social, problematização, instrumentalização, catarse 
e nova prática social. Essa proposta pedagógica (Gasparin, 
2005 e Mazzeu, 1998) compreende os processos de 
aprendizagem tanto de alunos como de educadores e, nesse 
sentido, são desencadeadores da aprendizagem discente e/
ou docente.

Essa é uma construção complexa e que pressupõe um 
projeto institucional de formação continuada de professores 
em serviço, desenvolvido dentro dos pressupostos 
apresentados, com a mediação do outro, no próprio contexto 
onde a ação educativa se efetiva.

Portanto, a escola, espaço de trabalho do professor, 
é, por excelência, o lugar de formação profissional docente, 
pois nela os professores interagem entre si, trocam ideias 
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sobre suas histórias, culturas, necessidades, desejos, 
intenções e adquirem, por meio desses valores, saberes 
historicamente acumulados sobre conteúdos e sobre a 
prática pedagógica.

Pimenta, ao discutir a relação entre projeto pedagógico 
e identidade da escola, afirma que:

... não apenas é possível, como necessário compreendermos 
as diversas identidades das escolas, pois essa é a base 
que diferenciam seus projetos pedagógicos. Ou seja, o 
modo como operacionalizam suas propostas para atingir as 
finalidades da educação escolar. E essa operacionalização se 
articula diretamente com os contextos, com suas realidades 
peculiares, suas possibilidades, suas características (das 
pessoas/profissionais que compõem seu universo). O que 
aponta para a identidade no plural. (Pimenta, 1999, citado 
por Araujo e cols., 2002, p. 9).

No contexto da pesquisa, o processo formativo partiu, 
como apresentado anteriormente, de um levantamento, junto 
às professoras, das necessidades do grupo, a partir das quais 
foi elaborado e desenvolvido o projeto pedagógico. Dessa 
forma, a atividade organizou o contexto escolar ao articular 
os sujeitos e eleger uma necessidade comum a todo o grupo 
que mobilizou ações educativas, cuja intencionalidade 
pedagógica também foi coletiva.

A formação continuada, tal como aqui abordada, 
efetivou-se com a troca de experiências no espaço de 
trabalho do professor (a escola), uma vez que a formação e 
o desenvolvimento profissional docente alicerçam-se a partir 
da construção coletiva de conhecimentos, possibilitadas pelo 
confronto dos saberes da experiência com os universalmente 
sistematizados (Alvorado Prada, 1997).

A formação de professores, nessa perspectiva, 
favorece a construção de conhecimentos a partir do 
reconhecimento dos saberes experienciais e a constituição 
do coletivo que aproxima, cria laços, vínculos e faz com que 
os sujeitos reflitam, individual e coletivamente, sobre suas 
práticas e, a partir delas, construam novos conhecimentos.

Tanto a abordagem da Formação Continuada 
de Professores em Serviço (Alvorado Prada, 1997) 
quanto a Atividade Orientadora de Ensino (Moura, 1998) 
fundamentam-se no respeito pelo saber e pelo trabalho do 
professor, propondo-se a estudar as situações do cotidiano 
com os outros, ou seja, construindo, analisando e alterando 
a realidade de forma coletiva.

Uma melhor compreensão, por parte dos professores, 
dos conceitos e das práticas educativas que permeiam 
a ação docente no seu espaço cotidiano de trabalho é 
fundamental, uma vez que é ele, o professor, quem faz a 
educação, organiza atividades de ensino e desenvolve o 
processo de ensino-aprendizagem.

O que motiva o sujeito é a necessidade e é esta 
que gera nos sujeitos um plano de ação que lhe permite 
concretizá-la. O ser humano orienta-se por objetivos, 
agindo de forma intencional por meio de metas e ações 
planejadas, como “uma forma complexa de relação homem-
mundo”, desenvolvidas por todos em um sistema coletivo, 

cooperativo; o que caracteriza a educação na escola como 
atividade (Moura, 1998, p.4).

Esse movimento não se dá no isolamento, ele é 
um processo de construção coletiva e, por isso, envolve 
“relações entre os seres humanos e destes com o meio que 
os rodeia.” (Alvorado Prada, 1997, p. 60-61).

A pesquisa desenvolvida no CEMEI possibilitou a 
consolidação de relações entre os diferentes membros da 
comunidade escolar, o que permitiu a construção de novos 
conhecimentos sobre a prática pedagógica, numa proposta 
fundada no princípio do trabalho coletivo e tomando o projeto 
como Atividade que organiza o ensino e é desencadeadora 
do processo de formação continuada de professores.

À medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida, 
fundamentada nesses aportes teóricos (o da Formação 
Continuada de Professores em Serviço e o da Atividade 
Orientadora de Ensino), foi também os revelando, permitindo 
apreender que o professor forma-se no seu local de trabalho, 
a “atividade” principal docente é o ensino e é essa “atividade” 
que permite ao professor desenvolver-se profissionalmente.

Considerações Finais
No decorrer dos encontros formativos, quando a 

atividade de ensino foi percebida como núcleo da ação 
educativa a partir da qual professor e aluno constroem 
conhecimentos, o referencial teórico-metológico utilizado foi 
se concretizando na prática cotidiana da formação proposta, 
bem como a Atividade Orientadora de Ensino emergiu do 
contexto de trabalho das professoras e provocou o processo 
de formação. 

Embora parte da identidade com o projeto pedagógico 
tenha ficado comprometida quando passou a ser, também, 
uma determinação da Seduc, o objetivo com as professoras 
do CEMEI, em vários aspectos, foi alcançado, principalmente 
no que tange à apresentação do tema, à organização, à 
elaboração das atividades individuais e coletivas, à execução 
dessas atividades e à avaliação com as professoras do que 
foi por elas planejado e desenvolvido. Pôde-se perceber, nas 
professoras, um princípio de autonomia nas suas atividades 
cotidianas que deverá concretizar-se em longo prazo.

A partir da perspectiva teórico-metodológica da 
formação docente que se tem empreendido em termos 
de pesquisa (Alvorado Prada, 1997, 2006; Araujo e cols., 
2002; Leontiev, 1978b; Longarezi, 2006; Moura, 1998; entre 
outros), entende-se que as necessidades apresentadas no 
contexto da escola, espaço privilegiado de formação, são 
desencadeadoras de ações que, articuladas por um projeto, 
permitem concebê-lo como atividade e, para o que se propôs, 
desencadeadoras de novas relações com o conhecimento, 
com a prática pedagógica, com os demais membros da 
escola; novas relações que possibilitam a formação desse 
profissional e isso é construído em meio às complexidades 
que caracterizam o cotidiano do fazer docente. 
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Atitudes em relação à matemática em  
estudantes de Administração

Verônica Lídia Peñaloza Fuentes 
Ronaldo Lima 

Diego de Sousa Guerra

Resumo
Esta pesquisa objetivava conhecer a predisposição dos alunos de Administração em relação à Matemática, bem como o enfoque utilizado em seus 
estudos. Espera-se contribuir com instrumentos de diagnóstico que permitam pesquisar o ambiente de aprendizagem da sala de aula. As técnicas 
utilizadas foram análise fatorial, estatística descritiva, testes não paramétricos e regressão binária logistic. As escalas de atitude relacionadas à 
Matemática e ao enfoque de estudo foram validadas, mostrando-se consistentes. Os resultados dos testes sugeriram que diferenças de gênero, 
idade ou mesmo estar cursando ou não a disciplina de Matemática não explicariam qualquer atitude negativa. Contudo, os testes mostraram-se 
significativos com relação à variável área de conhecimento preferida antes da faculdade. Os resultados mostraram também uma associação 
direta entre atitude positiva e enfoque de aprendizado profundo, porém essa relação mostrou-se estatisticamente não significativa. Realizou-se 
uma pesquisa descritiva, direta, usando dados de corte transversal, método de survey e coleta estruturada de dados.

Palavras-chave: Ensino da matemática, ambiente da sala de aula, atitudes do estudante.

Attitudes related to Mathematics of Business student

Abstract 
This study investigates the disposition of Business students related to Mathematics, and the focus used in their studies. We expect to contribute to 
studies about the learning environment of the classroom. The techniques used were factorial analysis, descriptive statistics, and non-parametric 
tests in binary logistic regression. The attitude scales related to mathematics and the focus of study have been validated by showing them up 
consistently. The test results suggested that differences in gender, age or even the fact of taking or not the mathematics course cannot explain 
any negative attitude. However, the tests were significant in relation to the preferred variable area of knowledge before the university. The results 
also showed a direct association between positive attitude and focus of profound learning, although this relationship was shown to be statistically 
non-significant. This is a descriptive direct research, and we used data cross-sectional method of survey and collection of structured data.

Keywords: Mathematics education, classroom environment, students attitudes.

Actitudes en relación a la matemática en estudiantes de Administración

Resumen
Esta investigación tenía por objetivo conocer la predisposición de los alumnos de Administración en relación a la matemática, así como también 
el enfoque usado en sus estudios. Se espera contribuir con instrumentos de diagnóstico que permitan investigar el ambiente de aprendizaje del 
salón de clase. Las técnicas utilizadas fueron de análisis factorial, estadística descriptiva, pruebas no paramétricas y regresión binaria logística.  
Las escalas de actitud relacionadas a la Matemática y al enfoque de estudios fueron validadas, mostrándose consistentes. Los resultados de las 
pruebas sugirieron que las diferencias de género, edad o inclusive estar cursando o no el curso de Matemática no explicarían cualquier actitud 
negativa. Sin embargo, las pruebas se mostraron significativas con relación a la variable área de conocimiento preferida antes de la universidad. 
Los resultados mostraron también una asociación directa entre actitud positiva y enfoque de aprendizaje profundo, pero esa relación se mostró 
estadísticamente no significativa. Se realizó una investigación descriptiva, directa, usando datos de corte transversal, método de Survey y 
recolección estructurada de datos. 

Palabras-clave: Enseñanza de matemática, ambiente de la classe, actitudes del estudiante.
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Introdução
A Teoria da Administração tem recebido muitas 

influências das ciências exatas, especificamente da 
Matemática. Modelos matemáticos têm proporcionado 
soluções a diversos problemas e/ou situações empresariais 
na área de pessoal ou Recursos Humanos, na área de 
produção, de Marketing e principalmente na área de 
Finanças.

O administrador tem a seu alcance inúmeras 
ferramentas que facilitam o processo de tomada de decisão 
nas organizações. Algumas em destaque são: a programação 
linear, modelos de prognóstico e modelos financeiros, mas 
não só, há uma série de instrumentos quantitativos que 
se tornam cada vez mais importantes na formação de um 
administrador e que requerem uma boa base matemática. 
Outrossim, além de fazer parte de todo o patrimônio cognitivo 
da Humanidade (Santos, Capelari, & Sperandio, 1998), o 
ensino de Matemática é enriquecedor do ponto de vista do 
conhecimento intelectual, pois faz uso do pensamento lógico, 
do demonstrativo, do intuitivo, do criativo, da imaginação e 
do raciocínio, características essenciais ao administrador. 

Atualmente é requerido de um administrador o 
desenvolvimento do raciocínio lógico numérico. Este será 
aplicado no cotidiano em questões como: saber estruturar 
variáveis, criar e gerenciar projeções de valores no tempo, 
conhecer as principais metodologias de avaliação de 
investimentos, compreender o conceito de risco/retorno 
e quantificá-lo etc. Em diversas decisões administrativas, 
principalmente nas financeiras, é possível a representação 
dessas situações por intermédio de equações matemáticas 
e, então, proceder o estudo do comportamento pretérito, 
presente e futuro das várias situações através de simulações 
hipotéticas e reais.

Com o passar do tempo, a demanda pelo domínio da 
Matemática aumentou. O uso da tecnologia tem permitido 
grandes mudanças no ambiente de pesquisa acadêmico-
aplicada e no contexto empresarial, mais especificamente 
no âmbito dos negócios, em que há uma diversificação de 
uso de ferramentas e aplicações.

Além da explosão de dados e do desenvolvimento 
de instrumentais, os avanços computacionais provocaram 
mudanças tais que, hoje, praticamente qualquer técnica e/ou 
banco de dados está disponível ao alcance do computador 
pessoal. Neste contexto, é mister que o administrador esteja 
cada vez mais capacitado para a utilização de instrumental 
matemático e estatístico que lhe dêem suporte à tomada de 
decisão nos campos de conhecimento da Administração.

Não obstante, observa-se ainda, em muitos casos, 
a predisposição negativa de muitos alunos do curso de 
administração com relação às disciplinas quantitativas 
e especificamente à Matemática. Frequentemente, 
professores das disciplinas de Matemática, por exemplo 
Matemática Financeira, deparam-se com essa barreira inicial, 
manifestada através de comentários como: “nunca me dei 
bem com Matemática”, “a Matemática é maçante”, “estudei 
Administração porque pensei que não veria Matemática”, 

“a Matemática é difícil para mim” etc. Entretanto, muitas 
das dificuldades em disciplinas quantitativas (Matemática/
Estatística) podem não ser resultado de aptidão insuficiente, 
mas reflexos de fatores de atitude com que a disciplina 
é enfrentada. A falta de motivação, produto de atitudes 
negativas com que o estudante enfrenta a disciplina, 
pode auxiliar ou atrapalhar a aprendizagem e afetar seu 
desempenho. Estes sentimentos, considerados num âmbito 
mais ampliado como “ansiedade” com relação à disciplina, 
provocam receio e desconfiança, dificultando a tarefa do 
professor.

O método de ensino inadequado e a falta de 
motivação podem vir a ser grandes obstáculos para o ensino 
e a aprendizagem da matemática. Para Maggi (2002), as 
dificuldades apresentadas pelos alunos nas disciplinas de 
matemática nos cursos de administração correspondem, 
na sua maioria, à concepção de objeto de estudo vigente 
no ensino tradicional. Esta concepção coloca o aluno em 
contato com um saber tido como acabado e não leva em 
consideração o contexto em que a aprendizagem ocorre 
e nem as diversas relações entre as disciplinas de um 
curso. Segundo o autor, um aluno habituado a este tipo de 
aprendizagem, quando entra em contato com uma situação 
de aprendizagem em que a sua capacidade de raciocinar 
de maneira lógica e formal se faz necessária e em que é 
solicitado a realizar avaliações qualitativas e quantitativas 
através de um ensino baseado em situações-problemas, 
apresenta algumas dificuldades em efetuar a transição de 
um modo de ensino, o tradicional vigente, para outro, o 
ensino baseado em situações-problemas.

Para selecionar estratégias de aprendizagem mais 
adequadas, além da natureza do conteúdo a ser desenvolvido, 
devem ser levadas em conta as características dos alunos. 
Os métodos de ensino deveriam motivar os estudantes, 
valorizar as diferenças individuais e, principalmente, 
levar em consideração as emoções negativas que 
provocam bloqueios na aprendizagem. Existe uma grande 
quantidade de estudos, pesquisas e teorias relacionadas à 
aprendizagem humana. Nosso objetivo, aqui, não é discutir 
essa temática em profundidade, interessa-nos a práxis da 
relação ensino-aprendizagem na área de administração e 
também nos interessa especificamente detectar se existem 
essas “emoções negativas” com relação à disciplina de 
Matemática Financeira.

Marco Referencial

Atitude em relação à matemática
Para Gonzalez-Pienda e cols. (2006), um aspecto que 

pode influenciar a aprendizagem do estudante é a atitude. 
Quando os professores criam um ambiente de aprendizagem 
em que os estudantes se sentem confortáveis e confiantes, 
são realçadas as atitudes positivas em relação à disciplina 
em questão. A criação de um ambiente de aprendizagem 
positivo impacta as atitudes do estudante e sua aprendizagem. 
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Os estudantes que se sentem confiantes e confortáveis no 
ambiente de aprendizagem estão mais propícios a mostrar 
maior interesse na tarefa de aprendizagem. As crenças 
de uma pessoa sobre um determinado objeto determinam 
como a pessoa se sente em relação ao objeto (atitudes); é 
a atitude mediada pelos valores que determina as intenções 
de comportamento em relação ao objeto. Assim, se um aluno 
acredita que estudar estatística é estimulante e que será útil 
para sua vida, ele tenderá a apresentar atitudes positivas em 
relação à estatística e apresentará um comportamento pró-ativo 
para com esta (Silva, Brito, Cazorla, & Vendramini, 2002).

 Inicialmente, o termo atitude significou “aptidão” ou 
“adaptação”, com um sentido de conotação física e, mais 
tarde, ampliou-se a ideia do termo, sugerindo também uma 
preparação mental para a ação. É importante destacar que 
há uma série de subconceitos contidos no conceito principal, 
conceitos tais como: Qualidade Avaliativa, no sentido de 
gostar e não gostar; Predisposição, no sentido de prontidão; 
Influência Social, as atitudes são aprendidas de muitas 
maneiras e a influência social é integrante do processo; 
e Experiência, atitudes são aprendidas da experiência e, 
portanto, podem ser ensinadas (Gonçalez, 2002; Ruffell 
& Allen,1998). Associando o termo à Matemática, uns dos 
primeiros autores a falar em atitude em relação à Matemática 
foram Aiken e Dregen (1961), os quais afirmaram que a 
“Mathemaphobia” ou medos pronunciados na presença 
da aritmética e da Matemática e outras atitudes negativas 
para a Matemática exigem uma explanação. Para os 
autores, a explanação mais simples era que tais reações 
resultavam das experiências específicas na aprendizagem 
da Matemática e que a forma como os professores e os 
pais instruíam crianças na Matemática era a determinante 
preliminar de suas atitudes para este assunto, denominada 
por eles como “atitudes matemáticas”. 

Uma questão que se observa nos trabalhos de 
atitude em relação à Matemática e ou Estatística é que, no 
lugar das definições conceituais explícitas, a grande maioria 
dos pesquisadores tende a focalizar a atenção em medidas 
operacionais de atitudes e de ansiedade da Matemática 
e Estatística. Neste sentido, Hannula (2002) alerta que 
muitas pesquisas foram realizadas tratando da atitude em 
relação à Matemática, mas teoricamente o conceito não foi 
desenvolvido. Para ele, atitude em relação à Matemática 
é uma construção ambígua, usada frequentemente sem 
definição apropriada e que apresenta problemas pela 
discrepância entre a disposição emocional e a opinião, crítica 
usada referindo-se aos testes escritos. Di Martino e Zan 
(2001) distinguem duas aproximações básicas ao definir a 
atitude em relação à Matemática. A primeira, uma definição 
simples que a descreve “como o grau de afeto associado 
com Matemática”, ou seja, a atitude seria uma disposição 
emocional para a Matemática. Um segundo tipo de definições 
distinguiria entre a resposta, a opinião e o comportamento 
emocional enquanto componentes da atitude. Esta segunda 
aproximação é vista como incompatível com a visão 
extensamente aceita da atitude, das emoções e da opinião 
como pertencendo ao domínio afetivo. 

Focalizar a atenção em medidas operacionais de 
atitudes e de ansiedade da Matemática tem sua explicação, 
já que esses tipos de trabalhos são usados como diagnóstico 
para posteriormente criar condições de mudança de atitude 
que facilitem o aprendizado do indivíduo. Uma das variáveis 
mais estudadas na literatura para explicar as diferenças de 
atitude em relação à matemática é o gênero. Para Gonzalez-
Pienda e cols. (2006), ainda que o interesse pelo estudo 
das atitudes e de seu papel determinante na aprendizagem 
da Matemática tenha sido objeto de investigação há mais 
de 50 anos, atualmente, a pesquisa ainda se centra sobre 
as diferenças das atitudes das mulheres e dos homens, 
bem como sobre as causas de tais diferenças. Segundo o 
autor, no geral, os estudos realizados apontaram que as 
mulheres se percepcionam como menos competentes que 
os homens, embora estes estudos não sejam conclusivos. 
Alguns autores vão mais longe, assinalando que os homens 
tendem a se beneficiar mais das experiências da ciência 
na faculdade do que as mulheres e que a expectativa do 
professor é que as mulheres tenham um desempenho 
menor em termos da participação e na realização na ciência 
(Kumar & Morris, 2005). Segundo Hannula (2002), uma visão 
geral do desenvolvimento das atitudes durante o processo 
de educação formal é documentada através de “surveys” 
e meta-análises, que mostram diferenças de atitudes em 
relação à Matemática por gênero (mulheres tendem a ter uma 
atitude mais negativa que os homens) e também mostram 
que, à medida que se progride na educação formal, a atitude 
negativa em relação à Matemática aumenta, sendo a idade 
um fator decisório. Contudo, outros autores concluíram que 
diferenças de gênero não são estatisticamente significantes 
no relacionamento entre a atitude em relação à Matemática. 
Os resultados de Mills (2004), num estudo realizado em 
relação à Estatística, mostram que é mais provável que os 
homens não se atemorizem com a Estatística e se sintam mais 
confiantes quanto ao tema, mas não se observou nenhuma 
diferença de gênero nos resultados de desempenho.

Embora uma variedade de técnicas de medida tenha 
sido usada para explorar as atitudes, são comuns na literatura 
escalas tipo Thurstone/Likert, que utilizam uma série de 
multi-itens e focalizam dimensões tais como a apreciação, 
a avaliação e a autoconfiança em relação à Matemática. No 
Brasil, a escala mais utilizada é a desenvolvida por Aiken e 
Dreger (1961). Esta foi traduzida e validada por Brito (1998), 
validada e adaptada por Cazorla, Silva, Vendramini e Brito 
(1999) para a Estatística e posteriormente utilizada por Silva 
e cols. (2002) com relação à Estatística e à Matemática.

Como falado anteriormente, a questão que norteia 
muitos dos estudos sobre atitude é trabalhar as reações 
afetivas com a Matemática para gerar uma mudança nas 
atitudes em relação à disciplina, transformando-as em 
atitudes positivas. Porém, para que isso ocorra, é necessário 
que o professor da disciplina esteja motivado para aplicar 
estratégias estimulantes (Brito, 1998). Philippou e Christou 
(1998) realizaram um projeto visando mudar a perspectiva 
de um grupo de professores com relação à Matemática. 
O programa consistia em palestras abordando a história 
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da Matemática e seus métodos. Depois do período de  
execução, os resultados indicaram uma melhoria significativa 
das atitudes, particularmente sobre a satisfação quanto à 
utilidade da Matemática. Se o impacto potencial de fatores 
afetivos na aprendizagem da Matemática é do interesse 
particular dos pesquisadores, também deveria ser dos 
educadores e dos docentes. Silva e cols. (2002),  referindo-
se ao ensino de Estatística, assinala que os educadores 
deveriam se preocupar mais com os aspectos afetivos do 
processo ensino-aprendizagem, buscando identificar a 
ansiedade e a atitude do aluno, para propor estratégias que 
visem reduzir ou eliminar esses aspectos negativos. Uma 
das estratégias propostas pelo autor é verificar, no início 
de uma disciplina, qual é a prontidão do aluno para realizá-
la, bem como verificar no final do curso como ele se sente 
após realizá-la. Concordamos com o autor que é necessário 
conhecer a predisposição inicial dos alunos que cursam 
a disciplina de Matemática, Matemática Financeira neste 
caso. Esse é um dos objetivos deste trabalho, possibilitar 
o diagnóstico da predisposição e então relacioná-lo com a 
forma de aprendizagem dos alunos.

Enfoque de Aprendizado
Na hora de aprender, os alunos apresentam diferenças 

individuais, diferenças analisadas desde perspectivas 
distintas ou mesmo através de constructos diferentes, sendo 
estilo e enfoques de aprendizado os mais conhecidos. Na 
Psicologia educativa, circunscrita ao paradigma cognitivo, 
o interesse em estudar o processo de aprendizagem nos 
alunos deu origem, dentre outras linhas de pesquisa, a duas 
abordagens distintas: a que estuda os estilos de aprendizado 
e a que tem como tema central os enfoques de aprendizado 
Hernandez-Pina, 1993).

Segundo Marton e Sajlo (citado por Cano, 2000), os 
alunos tendem a adotar um modo de aprendizado (enfoque) 
que depende da percepção da situação de aprendizagem, 
ou seja, da motivação para aprender. Tomando como 
referência os trabalhos pioneiros de Marton & Saljo (1976a, 
1976b),  assim como os aportes de Biggs (1987a, 1988, 
1993) e de Entwistle (1988), os enfoques de aprendizado 
determinam como os processos de aprendizagem surgem 
das percepções dos estudantes das tarefas acadêmicas, 
influenciadas por suas características pessoais (Arias e 
cols., 2000). Há portanto, uma tensão entre o autoconceito 
do indivíduo e o ambiente/contexto a sua volta. Nesta tensão, 
aspectos relacionados à conduta humana são identificáveis, 
chama-se a atenção para o caráter propositivo e intencional. 
Estes fatores dirigem a conduta humana dentro do âmbito 
acadêmico, influenciam o autoconceito e a percepção das 
tarefas a serem realizadas pelo estudante, mas não só, 
influenciam também as atitudes, o interesse, as expectativas 
e os vários modelos mentais criados pelo estudante e usados 
como plano de metas para a aquisição do conhecimento. Não 
obstante, os fatores sofrem também influência do ambiente/
contexto, em que o professor, o conteúdo abordado, as 
mensagens a serem passadas aos alunos, tudo, dentro do 

processo de ensino/aprendizagem, tem imensa relevância 
na conduta humana (Canabach, Arias, Pérez, & González-
Pienda, 1996).

 Quando, por exemplo, se discute enfoque, segundo 
Valle (2000), é possível separar os indivíduos em dois grupos 
distintos. Um dos grupos, rotulado de enfoque profundo, é 
composto por indivíduos inclinados a mostrar preferência 
por tarefas desafiadoras, com maior complexidade e alto 
nível de dificuldade. Embora os riscos de se dar cabo a 
tarefas desta natureza sejam altos, os resultados possíveis 
advindos de tais empreitadas são maiores e podem ser 
traduzidos em maior aprendizado e consequentemente 
aumento de conhecimento. Não obstante, o grupo rotulado 
de enfoque superficial tende a preferir tarefas com grau de 
dificuldade médio a fácil. 

O marco teórico dos enfoques de aprendizado 
desenvolveu-se, inicialmente, numa vertente qualitativa 
impulsionada por Marton e Säljö e, posteriormente, numa 
vertente quantitativa. É nesta que se integram os estudos 
desenvolvidos por Entwistle, no Reino Unido, e por Biggs, 
na Austrália. Estes últimos investigadores desenvolveram 
inventários dos processos de aprendizagem procurando 
avaliar o constructo abordagem profunda e superficial, 
assumido como a forma habitual dos alunos enfrentarem o 
seu estudo em geral. Biggs, especificamente, desenvolveu 
dois questionários adaptados ao ensino universitário e 
secundário, respectivamente o SPQ (Students Processes 
Questionnaire) e o LPQ (Learning Processes Questionnaire), 
(Rosário, Almeida, Nuñez, & González-Pienda, 2004).

 Os trabalhos de Biggs sugeriram uma terceira 
abordagem à aprendizagem, o “enfoque estratégico” 
ou de alto rendimento. Os estudantes que adotam esta 
aproximação são caracterizados por usar as estratégias de 
aprendizagem, acreditando obter aprovação em testes e 
provas e, assim, alcançar seus objetivos. A dimensionalidade 
desse instrumento foi discutida na literatura, perguntando-se 
se os três fatores (superficial, profundo e de alto rendimento) 
mostrariam a descrição mais apropriada do constructo. 
Posteriormente, numa revisão da validade e consistência 
do instrumento, Biggs, Kember e Leung (2001), desistiram 
do enfoque estratégico, ficando com o enfoque profundo e 
superficial. Segundo os autores, os dados obtidos reforçam 
a convicção de que existem duas orientações fundamentais 
à aprendizagem, distinguindo-se pela presença ou ausência 
da intenção para compreender o material a aprender, tal 
como foi sugerido nos estudos iniciais por Marton e Säljö. 
Este último instrumento é conhecido como Two-Factor 
Process Questionnaire (R-SPQ-2F).

A ideia da reformulação do instrumento é permitir 
que os professores possam contar com uma ferramenta fácil 
e simples para diagnóstico, permitindo uma avaliação do 
ambiente e do processo de aprendizagem em suas próprias 
salas de aula. Para Biggs e cols. (2001) a reconstrução 
do teste do instrumento teve como consequência uma 
versão final com duas escalas em destaque, resumidas em 
escala profunda e escala superficial. Os testes estatísticos 
mostraram que a versão revisada possui propriedades 
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psicométricas satisfatórias, portanto, os autores encorajam 
o uso do instrumento, pois possibilitaria uma melhora no 
ensino, uma vez que permitiria que o professor pudesse 
avaliar o ambiente e a relação do estudante com o contexto de 
forma rápida e eficiente, possibilitando o ajuste do ambiente/
contexto em uma perspectiva construtiva e promovendo 
assim uma aproximação profunda à aprendizagem.

Questões de pesquisa
Com esse referencial estruturou-se a pesquisa, 

delimitando os seguintes objetivos.

Conhecer a predisposição, atitude (positiva/negativa) em ♦	
relação à Matemática dos alunos que estão cursando a 
disciplina de Matemática Financeira.
Identificar se a predisposição entre os alunos que não ♦	
estão cursando a disciplina e os que estão cursando é 
diferente.
Conhecer qual é o enfoque de estudo adotado por estes ♦	
alunos.
Estabelecer se existe relação entre atitude em relação à ♦	
Matemática e o enfoque de estudo adotado pelos alunos 
que cursam a disciplina.

Hipóteses

♦	 H1: a atitude (positiva/negativa) depende de experiências 
anteriores, portanto a preferência dos alunos de 
administração pela área de conhecimento das ciências 
exatas antes de ingressar na faculdade deveria estar 
relacionada a uma atitude positiva com relação à 
Matemática.
H2: ♦	 alunos cursando a disciplina apresentariam uma 
ansiedade maior em relação à Matemática e portanto 
uma atitude negativa .
H3: ♦	 alunos mais velhos teriam uma atitude negativa em 
relação à Matemática.
H4: ♦	 atitude negativa em relação à Matemática é 
independente de gênero.
H5: ♦	 alunos que apresentam uma atitude negativa em 
relação à Matemática adotariam um enfoque de estudo 
superficial.

Método
Trata-se de uma pesquisa descritiva, direta, em 

que os respondentes conhecem o verdadeiro propósito da 
pesquisa  com dados de corte transversal, usando método 
de survey e coleta estruturada de dados. O método de survey 
para obtenção de informações baseia-se no interrogatório 
dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas 
estruturadas sobre seu comportamento, intenções, atitudes, 
percepção etc. Geralmente o questionário é estruturado 
visando uma certa padronização no processo de coleta de 
dados (Malhotra,2001).

 A amostra está composta por 159 estudantes do curso 
de administração de empresas de uma faculdade pública 
da região nordeste do país. Da totalidade dos indivíduos, 
84 estão cursando a disciplina de Matemática Financeira, 
36 correspondem a alunos de segundo semestre (que 
ainda não cursam a disciplina) e 36 pertencem a turmas de 
sexto semestre que já cursaram a disciplina de Matemática 
Financeira.

Instrumentos
Para medir o enfoque de aprendizado, foi utilizado o 

Revised Two-Factor Process Questionnaire (R-SPQ-2F) de 
Biggs. Este é um instrumento elaborado e validado pelo autor 
que consta de 20 itens medidos através de escala de likert de 
5 pontos. Os 20 itens são divididos em 2 fatores principais, 
denominados de “enfoque profundo” e “enfoque superficial” 
e estes, por sua vez, são divididos nos subcomponentes 
motivos e estratégias de 5 itens cada, conformando 4 
subescalas: motivo profundo, estratégia profunda, motivo 
superficial e estratégia superficial (Biggs e cols., 2001).

 Para testar a validade do instrumento, realizou-
se, primeiramente, uma análise fatorial (componentes 
principais, rotação varimax) que resultou em 2 fatores. 
O primeiro reunindo todos os itens correspondentes ao 
enfoque superficial e o segundo agrupando todos os itens 
correspondentes ao enfoque profundo. Ambos fatores 
explicam em conjunto 39,46% da variância total. Por sua vez, 
os coeficientes de confiabilidade (alfa de Cronbach) foram 
de 0,73 para a escala do enfoque profundo, de 0,72 para 
a escala do enfoque superficial e de 0,69 para a escala do 
enfoque global. Aceitamos, então, a consistência da escala, 
uma vez que os valores geralmente aceitos para o alfa de 
croanbach são de 0,7 diminuindo para 0,6 em pesquisa 
exploratória (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005).

 Para medir a atitude em relação à Matemática, foi 
utilizada uma escala originalmente desenvolvida por Aiken 
e Dreger (1961) e traduzida e validada por Brito (1998) e 
posteriormente utilizada por Silva e cols. (2002) com relação 
à Estatística e à Matemática. Esta é uma escala de Lickert 
de 20 afirmações, sendo 10 positivas e 10 negativas, que 
tentam expressar o sentimento individual em relação à 
Matemática. Para as alternativas que medem as atitudes 
positivas, atribuíram-se os pontos de forma crescente ao 
grau de concordância e inversamente foram atribuídos os 
pontos (de forma decrescente) para as afirmações que 
medem as atitudes negativas. Para se obter a nota final, 
foram somados todos os pontos e determinada a média 
da amostra. De acordo com o instrumento inicial, foram 
consideradas atitudes positivas as de pontuação acima da 
média e negativas, as de pontuação abaixo da média.

A validade do instrumento foi testada via análise 
fatorial (componentes principais, rotação varimax). A análise 
deu como resultado dois fatores que explicam 68,97% 
da variância total. O primeiro incluindo todos os itens que 
caracterizam a atitude positiva e o segundo incluindo os 
itens que caracterizam a atitude negativa em relação à 
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Matemática. O coeficiente Alfa de Croanbach foi de 0,96, 
confirmando a elevada consistência interna do instrumento.

Técnica de análise de dados
Os dados foram trabalhados com o software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 13.0, 
módulos de estatística descritiva e testes não paramétricos. 
Utilizaram-se provas não paramétricas por serem mais 
adaptáveis aos estudos que envolvem variáveis com 
níveis de mensuração nominal e ordinal. Estas técnicas 
são recomendadas para verificar se as variáveis são 
independentes ou relacionadas e também no tratamento 
estatístico de dados oriundos de tabelas com dupla entrada 
(Martins, 2002). Também foram usados os módulos de 
regressão e regressão binária logística. A formulação e 
estimação de relações nas quais estão em jogo características 
qualitativas de pessoas ou objetos são melhor descritas por 
modelos de escolha discreta, que podem ser representados 
por uma variável binária que toma o valor 1 na presença 
da característica e valor 0 na ausência da característica 
estudada.

Resultados e Discussão
Segundo podemos observar na Tabela 1, há uma 

maior proporção de alunos com atitude positiva em relação 
à Matemática. Dos 150 respondentes, 87 apresentam uma 
atitude positiva e 63 apresentam uma atitude negativa.

Quando analisamos como se comporta a atitude 
referida a outras variáveis, gênero, idade, cursando ou 
não a disciplina e área de conhecimento preferida antes 
da faculdade, observamos o seguinte comportamento: com 
relação ao gênero, não parecem existir grandes diferenças 
de atitude por gênero, tanto homens como mulheres (estas 
numa proporção um pouco maior, 59,4%) apresentam uma 
atitude positiva em relação à Matemática; com relação ao fator 
idade, tampouco há uma grande diferença quanto à atitude 
em relação à Matemática, alunos mais velhos parecem ter 
uma atitude positiva (proporção pouco maior) que alunos 
mais jovens; com relação a estar cursando ou não a disciplina 
de Matemática Financeira, dos que estão cursando, um 
percentual um pouco maior apresenta uma atitude positiva 
em relação à Matemática e, dos que não cursaram ainda, um 
percentual um pouco maior apresenta uma atitude negativa. 
A única variável que parece fazer uma diferença importante 
quanto à atitude em relação à Matemática é a preferência 
dos alunos quanto à área de conhecimento, aqueles alunos 
que preferiam a área de exatas na escola têm uma atitude 
positiva proporcionalmente bem maior (79,1%) que aqueles 
que preferiam outras áreas.

Para saber se a relação entre as variáveis atitudes 
em relação à Matemática e a variável binária estar cursando 
ou não a disciplina existe efetivamente e que o resultado 
observado na Tabela 1 não tem somente caráter de 
aleatoriedade, aplicou-se o teste quiquadrado. Obteve-se 
um resultado com níveis de significância em torno de 0,23, 

Total
Respondentes Respondentes (%) Respondentes (%) 

Gênero
Feminino 69 41 59,4 28 40,6
Masculino 81 46 56,8 35 43,2
Idade
Maior que a média 51 34 66,7 17 33,3
Menor que a média 99 53 53,5 46 46,5
Matemática Financeira
Cursando 78 48 61,5 30 38,5
Não cursaram ainda 36 15 41,7 21 58,3
Já cursaram 36 24 66,7 12 33,3
Área de Conhecimento preferida antes da faculdade
Exatas 67 53 79,1 14 20,9
Outras 76 30 39,5 46 60,5
Não responderam 7 4 57,1 3 42,9

Total 150 87 58 63 42

Fonte: elaboração dos autores

Atitude NegativaAtitude Positiva

 Tabela 1. – Número e percentual de respondentes segundo atitude em relação à Matemática versus 
gênero, idade, se estão cursando a disciplina e a área de conhecimento preferida antes da faculdade 
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Fonte: Elaboração dos autores.
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indicando uma não existência de diferença efetiva quanto à 
atitude e o fato de estar cursando ou não a disciplina. No caso 
da variável área de conhecimento preferida na faculdade, o 
teste quiquadrado apresentou níveis de significância em torno 
de 0,00, portanto, efetivamente existe diferença de atitude 
em relação à matemática e à variável área de conhecimento 
preferida antes da faculdade. Mais ainda, o resultado das 
medidas de associação, coeficiente de contingência e Phi 
indicaram que o grau de relacionamento entre as variáveis 
está em um intervalo de 37 a 40%.

Confirmando os resultados acima através de 
regressão logistic (TAB.2), a variável atitude positiva em 
relação à matemática:

Relaciona-se positivamente com o gênero ♦	
feminino, embora o coeficiente não seja 
significativo, o que confirma a Hipótese 4, em que 
a atitude em relação à Matemática independe do 
gênero;

Relaciona-se negativamente com as outras áreas ♦	
de conhecimento que não as exatas, porém o 
coeficiente é significativo, confirmando desta 
forma a Hipótese 1;

Relaciona-se positivamente com o fato de cursar ♦	
a disciplina de Matemática Financeira, porém 

o coeficiente não é significativo, rejeitando a 
Hipótese 2, em que os alunos que cursam a 
disciplina teriam uma atitude mais negativa, 
contrariamente àqueles que não cursam a 
disciplina,

Relaciona-se de forma positiva com a idade, ♦	
mas o coeficiente também é não significativo, 
rejeitando a Hipótese 3, em que alunos mais 
velhos teriam uma atitude mais negativa em 
relação à Matemática

Quanto ao enfoque de estudo, observamos, na 
Tabela 3, que 46 alunos com atitude positiva em relação 
à Matemática apresentam enfoque profundo de estudo e 
37 alunos com atitude negativa em relação à Matemática 
apresentam enfoque superficial de estudos. Estes resultados 
sugerem a não existência de relação entre atitude e enfoque 
de estudos. Para corroborar esta percepção, se fez regressão 
entre as variáveis.

A Tabela 4 mostra que existe uma relação direta entre 
enfoque profundo e atitude positiva em relação à Matemática, 
porém o coeficiente é não significativo, rejeitando a Hipótese 
5. Adicionalmente, as variáveis gênero e idade também se 
apresentam como não significativas em relação ao enfoque 
de estudo.

Tabela 2. Resutados da regressão logistic de atitude em relação à matemática
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
genero(1) 0,762 0,413 3,405 1,000 0,065 2,143
AREA_PREF(1) -1,939 0,417 21,653 1,000 0,000 0,144
MAT_F(1) 0,223 0,381 0,342 1,000 0,559 1,250
IDADE_BI(1) 0,589 0,410 2,066 1,000 0,151 1,802
Constant 0,781 0,421 3,433 1,000 0,064 2,183
Variable(s) entered on step 1: genero, AREA_PREF, MAT_F, IDADE_BI.
Fonte: SPSS

Tabela 3.- Número de repondentes segundo atitudes em relação a enfoques de estudo
Enfoque
Profundo

Atitude Negativa em relação à Matemática 37 25 62
Atitude Positiva em relação à Matemática 40 46 82
Total 77 71 148
Fonte: elaboração dos autores

Enfoque 
Superficial Total 

Tabela 4. Resutados da regressão logistic de enfoques de estudo
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
atitu_bi 0,501 0,342 2,155 1,000 0,142 1,651
genero(1) -0,260 0,338 0,593 1,000 0,441 0,771
IDADE_BI(1) 0,332 0,355 0,874 1,000 0,350 1,394
Constant -0,370 0,322 1,326 1,000 0,250 0,691
Variable(s) entered on step 1: atitu_bi, genero, IDADE_BI.
Fonte: SPSS
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Considerações Finais
A motivação deste artigo surgiu da experiência de um 

dos autores em sala de aula como professor da disciplina 
de métodos quantitativos e Matemática Financeira no curso 
de Administração de Empresas. A predisposição negativa 
com que muitos alunos enfrentam estas disciplinas desde o 
primeiro dia de aula, antepondo uma barreira que dificulta seu 
aprendizado, suscitou a pergunta sobre qual seria o melhor 
método de ensino a ser utilizado com estes estudantes.

Anteriormente à escolha do método de ensino a ser 
utilizado, era mister a identificação desses indivíduos para 
inferir sobre qual era a predisposição deles com relação 
à disciplina e tentar identificar as causas dessa atitude. 
Procurando um instrumental de diagnóstico, utilizou-se uma 
Escala de Atitudes em relação à Matemática desenvolvida 
por Aiken e Dreger (1961) e adaptada por outros autores 
para o caso brasileiro (Brito, 1998 e Silva, 2002). Validou-
se o instrumento, mostrando alta consistência com relação 
a dimensionar o sentimento que cada indivíduo possui em 
relação à Matemática e apurou-se que 38,5% dos alunos 
que estão cursando a disciplina de Matemática Financeira 
apresentam uma predisposição negativa em relação à 
Matemática. Os resultados dos testes estatísticos aplicados 
sugeriram que as diferenças de gênero, idade ou estar 
cursando ou não a disciplina de Matemática Financeira não 
explicariam a atitude negativa em relação à Matemática. 
Contudo, os testes se mostraram altamente significativos 
com relação à variável área de conhecimento preferida antes 
da faculdade. Assim, os alunos cuja área de conhecimento 
preferida na faculdade era ciências exatas apresentaram uma 
atitude positiva, em relação à Matemática, diferentemente 
dos alunos que preferiam as outras áreas, indicando, com 
isso, que a experiência anterior, dimensionada aqui pelas 
preferências prévias declaradas, explica a atitude em relação 
à Matemática manifestada pelos alunos. No caso específico 
desta pesquisa, a medida de associação entre essas duas 
variáveis seria em torno de 30 a 40%.

Conjuntamente com a escala de atitudes, foi 
aplicado outro instrumento, o Revised Two-Factor Process 
Questionnaire (R-SPQ-2F) de Biggs, com intuito de apurar o 
enfoque de aprendizagem, profundo ou superficial, utilizado 
pelos alunos e de relacionar este com as atitudes em relação 
à Matemática. Estatisticamente, essa relação se mostrou 
não significativa.

Ressalta-se que a contribuição desta pesquisa limitou-
se à utilização e validação de instrumentos de diagnóstico, 
instrumentos estes que se mostraram consistentes para 
identificar enfoques de aprendizado e atitudes em relação à 
Matemática, que, todavia, até agora não tinham sido aplicados 
em disciplinas do curso de Administração de Empresas. 

Como contribuição para futuras pesquisas, sugere-se 
expandir o instrumental de diagnóstico aqui proposto para 
outras disciplinas, por exemplo, disciplinas de estatística ou 
até mesmo expandir para áreas afins (como contabilidade) 
que ofereçam disciplinas de métodos quantitativos na sua 
grade curricular.

Ressalta-se, ainda, que, neste caso, só avançamos 
na apresentação de instrumentos de diagnóstico. Futuras 
pesquisas poderiam utilizar-se destes instrumentos de 
diagnóstico para posteriormente identificar métodos de 
ensino que permitam modificar as atitudes negativas dos 
alunos e induzir reformas da prática da sala de aula, usando 
formatos alternativos de ensino, permitindo que se tenha em 
consideração os aspectos emocionais do aluno.
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Resumo
O construto interesse profissional é um dos avaliados quando da realização de processos de Orientação Profissional, embora ainda existam 
lacunas em sua definição e poucas pesquisas sobre o construto com estudantes universitários e sobre sua relação com sucesso acadêmico. O 
presente estudo teve como objetivo analisar as relações entre interesses profissionais e vivências acadêmicas de estudantes universitários nos 
primeiros e últimos semestres de dois cursos (Administração e Direito). Participaram 159 estudantes universitários, com idade entre 17 e 51 anos. 
Os instrumentos utilizados foram a Escala de Aconselhamento Profissional (EAP) e o Questionário de Vivências Acadêmicas - reduzido (QVA-r). 
Os resultados apontaram diferença de média significativa entre os cursos, nos dois instrumentos, sendo que apenas o QVA-r se diferenciou com 
relação aos semestres. Correlações positivas e significativas entre a preferência por atividades burocráticas e das ciências humanas e sociais 
com as vivências nos âmbitos da carreira e do estudo foram encontradas. 

Palavras-chave: Avaliação Psicológica, interesses, estudantes universitários, orientação profissional.

Exploratory study between vocational interests and academic existences in 
Higher Education

Abstract 
The vocational interest is one of the appraised constructs when accomplished to the vocational guidance process, although it is possible to confirm 
that there are gaps in its definition, and a small number of researches investigating it in the college students and their relations to academic 
success. The present research had as objective analyzing the relations between vocational interests and academic existences of college students, 
in  the first and last semesters of two courses (Administration and Advocacy). The participants were 159 college students, between 17 and 51 
years old. The instruments applied were “Escala de Aconselhamento Profissional” (EAP) and “Questionário de Vivências Acadêmicas” (QVA-r). 
The results showed a significant mean difference among the instruments regarding to the course, and only QVA-r showed differences between 
the students of first and last semesters. Positive and significant correlations between bureaucratic and social/humanistic sciences activities with 
career and study existences were found. 

Keywords: Psychological Assessment, interests, college students, vocational guidance.

Estudio de exploración entre intereses profesionales y vivencias académicas 
en la enseñanza superior

Resumen
El concepto Interés Profesional es uno de los evaluados cuando se realizan procesos de Orientación Profesional, aunque existan vacíos en su 
definición y pocas investigaciones sobre este concepto con estudiantes universitarios y acerca de su relación con el éxito académico. El presente 
estudio tuvo como objetivo analizar las relaciones entre intereses profesionales y vivencias académicas de estudiantes universitarios en los 
primeros y últimos semestres de dos facultades (Administración y Derecho). Participaron 159 estudiantes universitarios, con edades entre 17 y 
51 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Asesoramiento Profesional (EAP) y el Cuestionario de Vivencias Académicas – reducido 
(CVA-r). Los resultados indicaron diferencia de promedio significativa entre las facultades, en los dos instrumentos, siendo que, sólo el CVA-r se 
diferenció con relación a los semestres. Correlaciones positivas y significativas entre la preferencia por actividades burocráticas y de las ciencias 
humanas y sociales con las vivencias en los ámbitos de carrera y del estudio fueron encontradas. 

Palabras-clave: Evalución psicológica, interes,estudiantes universitarios, orientación profesional.
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Introdução
A Orientação Profissional (OP) no Brasil ganhou 

espaço nas últimas décadas, mais especialmente a partir 
dos anos 90, com a ampliação de suas possibilidades de 
atuação como, por exemplo, o desenvolvimento de carreira. 
A pesquisa de Melo-Silva (1999) a respeito do levantamento 
de publicações disponíveis em bases de dados no período 
de 1950 a 2003 revelou que houve aumento no número 
de pesquisas e o maior predomínio dos artigos teóricos, 
em detrimento das demais modalidades analisadas. Tais 
resultados puderam ser parcialmente corroborados pela 
investigação de Noronha e Ambiel (2006). Os últimos 
investigaram a mesma base de dados, mas usando 
palavras-chave diferentes da primeira autora; os achados 
confirmaram o maior número de trabalhos teóricos, além de 
chamar a atenção para um número razoável de trabalhos 
que se destinaram a investigar a qualidade de instrumentos 
psicológicos. Dos recursos avaliativos mais citados, as 
técnicas se destacaram, vindo, em seguida, os testes de 
interesses.

Nesse sentido, no que se refere aos construtos 
investigados quando do processo de OP, os interesses 
profissionais merecem destaque. Nesse particular, tanto 
no Brasil, quanto no exterior, pode-se afirmar que não 
há consenso quanto à melhor definição do construto 
interesse. Assim, como nas demais áreas da psicologia, 
são encontradas muitas concepções distintas e algumas 
antagônicas (Mattiazzi, 1977). 

Savickas (1995) tem sido uma referência importante, 
sobretudo na literatura norte-americana. Para ele, interesses 
podem ser compreendidos como padrões de gostos, 
desgostos e respostas indiferentes. O autor agrupa as teorias 
em três conjuntos, sendo que o primeiro reúne as concepções 
embasadas na teoria da aprendizagem, de tal modo que os 
indivíduos aprendem a gostar das atividades que fazem 
bem. Lent, Hackett e Brown (1994) são representantes 
deste grupo e defendem que os indivíduos estabelecem os 
padrões de aceitação ou rejeição de estímulos ocupacionais 
por meio da experimentação, da observação do outro ou por 
meio dos feedbacks recebidos.

No segundo grupo, encontram-se as abordagens que 
envolvem personalidade e motivação e concebem interesses 
como se estes estivessem a serviço do desenvolvimento 
da personalidade. Carter (1940) e Bordin (1943), ambos 
citados por Savickas (1995), enquadram-se no grupo, sendo 
que o primeiro autor defendia que os interesses promoviam 
a integração da personalidade, enquanto o segundo os 
considerava como a expressão do autoconceito ocupacional. 
Ainda pode-se incluir Holland (1963) e sua teoria tipológica, 
cuja concepção versa sobre a associação entre interesses, 
personalidade e ambientes vocacionais. 

Por fim, no último grupo estão as teorias que 
enfatizam o papel social. Tyler (1951) faz uso de uma 
metáfora na qual a imagem de uma ponte uniria o papel 
social ao papel individual. O interesse seria este conjunto e 
a aceitação ou rejeição do papel social geraria o gosto ou o 

desgosto pela atividade. Sob essa perspectiva, os interesses 
ajudariam na manutenção da integridade do indivíduo, 
por favorecer a prática de ajustamento às condições 
ambientais, em um processo de máximo ajustamento e de 
“autocompletamento”.

No Brasil, o estudo dos interesses profissionais 
ainda é incipiente e parece estar mais relacionado com 
estudantes de ensino médio (Melo-Silva, Noce & Andrade, 
2003; Okino & cols., 2003; Welter, 2007). Desta forma, vale 
ressaltar a pesquisa de Noronha, Santos e Sisto (2007) que 
construíram a Escala de Aconselhamento Profissional (EAP), 
que visa avaliar as preferências por atividades profissionais, 
estudando uma amostra universitária. 

Esta escala foi aplicada em seu processo de validação 
em 762 estudantes universitários (59% do sexo feminino; 
idades entre 17 e 73 anos, média de 24,14, DP=7,14) de 12 
cursos, a saber: Administração, Direito, Educação Artística, 
Educação Física, Engenharia, Fisioterapia, Jornalismo, 
Medicina, Pedagogia, Psicologia, Turismo e Veterinária. Para 
se avaliar a estrutura interna dos itens, foi feita uma análise 
fatorial, que indicou uma configuração de sete dimensões, 
denominadas Ciências Exatas, Artes e Comunicação, 
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Agrárias e 
Ambientais, Atividades Burocráticas, Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas e Entretenimento. 

Além dessa evidência de validade, Noronha e cols. 
(2007) avaliaram os resultados a partir de um critério externo. 
Para tanto, buscou-se averiguar em que nível as dimensões 
encontradas se ajustariam às carreiras universitárias, sendo 
comparadas as médias dos participantes obtidas em cada 
dimensão com os cursos frequentados. Assim, essa análise 
indicou que o curso que obteve a maior média na dimensão 
Ciências Exatas foi Engenharia (44,88), enquanto que, na 
dimensão 2, Artes e Comunicação, foi Educação Física 
(38,54) o curso detentor da maior média. Medicina (35,54) e 
Fisioterapia (33,32) foram as que obtiveram maiores médias 
na dimensão Ciências biológicas e da saúde. A dimensão 
4, Ciências agrárias e ambientais, indicou Veterinária (38) 
e Turismo (41) com as maiores médias; Administração 
(31,21) foi o curso que obteve maior média na dimensão 5, 
Atividades Burocráticas. A dimensão 6, Ciências Humanas 
e Sociais aplicadas, destacou o curso de Pedagogia (27,32) 
com a maior média e Turismo (22,23) foi o curso que obteve 
maior média na dimensão 7, Entretenimento. 

Esses resultados foram avaliados pelos autores como 
evidências de validade de critério externo, uma vez que cada 
dimensão se mostrou capaz de distinguir os cursos cujas 
atividades típicas são afins com os itens componentes de 
tais dimensões. Vale ressaltar, porém, que o EAP tem como 
premissa o fato de que as pessoas podem preferir atividades 
não típicas apenas de sua própria profissão ou curso, o que 
embasa a avaliação dos indivíduos por meio de ‘perfis de 
preferência’.

Com relação à precisão, foi analisada a consistência 
interna das dimensões por três métodos. Em relação ao 
modelo Rasch, os índices para os itens variaram entre 0,97-
0,99 e para as pessoas, entre 0,76-0,88. No que se refere 
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à Teoria Clássica dos Testes, os valores alfa ficaram entre 
0,79-0,94 e os de Spearman-Brown e Guttman, entre 0,75-
0,91. 

Em sua dissertação de mestrado, Sartori (2007) 
correlacionou as dimensões da EAP com a tipologia 
vocacional e de personalidade do Self Direct Search (SDS; 
Holland, 1963), a saber: Realista, Investigativo, Artístico, 
Social, Empreendedor e Convencional. Participaram da 
pesquisa 131 estudantes do Ensino Médio, com idades 
entre 15 e 19 anos, de escolas particulares do interior de 
São Paulo, sendo que as análises de variância entre sexo 
e séries não indicaram diferenças significativas. Foram 
também realizadas correlações entre as dimensões do EAP 
e a sessão Atividades do SDS. De forma geral, pôde-se 
observar que as correlações foram teoricamente coerentes 
como, por exemplo, entre a dimensão Ciências Exatas e 
os tipos Realista, Investigativo e Convencional; dimensão 
Ciências Biológicas e da Saúde com os tipos Investigativo 
e Social; e Atividades Burocráticas com Convencional, 
Realista e Empreendedor.

Noronha e Ambiel (no prelo) correlacionaram 
as dimensões do EAP com o SDS em 122 estudantes 
universitários das áreas de Educação Artística, Psicologia 
e Medicina Veterinária, com idades entre 17 e 73 anos. 
Ao se analisar os tipos predominantes em cada curso, 
Educação Artística obteve média alta nos tipos Artístico e 
Social; Psicologia pontuou mais em Social e Investigativo; 
e Veterinária, em Empreendedor e Social. Os resultados 
parecem estar de acordo com as características dos cursos, 
principalmente no que se refere aos dois primeiros. 

Além disso, correlações foram feitas, sendo que 
a relação teórica entre os tipos do SDS e alguns itens do 
EAP pôde ser constatada na amostra estudada. Dentre elas, 
vale destacar as relações positivas entre o tipo Artístico com 
os itens ‘Recuperar obras e objetos de arte’, ‘Coordenar a 
apresentação de um espetáculo de dança’ e ‘Desenhar’; 
do tipo Social com os itens ‘Estudar o passado humano em 
seus múltiplos aspectos’, ‘Estudar a origem do homem e da 
cultura’, ‘Responsabilizar-se pela direção teatral’, ‘Ensaiar 
artista para um espetáculo’ e ‘Escrever e revisar textos’; 
e, por fim, do tipo ‘Empreendedor’ com os itens ‘Cuidar de 
princípios e normas relativos à arrecadação de impostos, 
taxas e obrigações tributárias’, ‘Divulgar e vender softwares’, 
‘Conduzir relações entre empresa e empregado’ e ‘Projetar 
robôs e sistemas digitais para fábricas’.

Os estudos nessa área têm indicado que os interesses 
profissionais são importantes no sucesso acadêmico, 
embora outros aspectos devam também ser investigados. 
De acordo com Vendramini e cols. (2004),, é crescente a 
preocupação de órgãos governamentais e agências de 
fomento com relação à adaptação dos universitários ao nível 
superior de ensino, considerando que tal situação tende a 
se refletir no nível de evasão e no desempenho acadêmico. 
Os autores afirmam ainda que as instituições devem ocupar-
se igualmente com a formação técnica e pessoal dos 
estudantes, compreendendo que, no período universitário, 
o estudante tende a vivenciar períodos de crescimento, 

sucesso e satisfação, mas também de frustração, fracassos 
e insatisfação.

Nesse sentido, Cunha e Carrilho (2005) estudaram as 
relações entre vivências acadêmicas e rendimento acadêmico 
em 100 estudantes de primeiro ano de Engenharia Militar, 
com idade entre 16 e 24 anos. Para avaliar as vivências, 
foi empregado o Questionário de Vivências Acadêmicas 
(QVA). Em acréscimo, os autores utilizaram as médias dos 
alunos em três disciplinas consideradas como fundamentais 
para a formação em Engenharia, a saber: Álgebra Linear, 
Física e Cálculo. A análise das correlações indicou que 
as médias em ‘Física’ se correlacionaram positivamente 
com as subescalas ‘Bem Estar Físico’ e ‘Gestão do 
Tempo’ do QVA. Já as médias de ‘Cálculo’ se mostraram 
positivamente correlacionadas com as subescalas ‘Bases de 
conhecimento para o curso’, ‘Bem-estar físico’, ‘Bem-estar 
psicológico’ e ‘Ansiedade na realização de exames’. Por 
fim, as subescalas ‘Bases de conhecimento para o curso’, 
‘Bem-estar físico’, ‘Bem-estar psicológico’, ‘Gestão dos 
recursos econômicos’, ‘Autoconfiança’, ‘Percepção pessoal 
de competência cognitiva’ e ‘Ansiedade na realização de 
exames’ correlacionaram-se com as médias de ‘Álgebra 
Linear’. Dessa forma, os autores concluíram que os alunos 
com percepções mais acuradas de suas vivências nas 
dimensões pessoal e acadêmica tendem a ter também 
melhor rendimento acadêmico.

Comparar as expectativas acadêmicas e a adaptação 
no primeiro ano de uma universidade portuguesa foi o 
objetivo de Soares e Almeida (2002). Para tanto, os autores 
aplicaram em 703 estudantes, de 16 cursos de graduação, 
um Questionário de Expectativas Acadêmicas (QEA) no 
início e no final do ano letivo e o QVA no início do segundo 
semestre do mesmo ano. Os autores procederam a um 
cálculo da discrepância dos escores das duas aplicações 
do QEA e formaram quatro grupos. O primeiro foi composto 
pelos ‘alunos surpreendidos’, cuja realização no primeiro 
ano foi superior ao esperado. O segundo grupo ficou 
formado pelos ‘alunos realistas’, que realizaram no primeiro 
ano o que já esperavam. O terceiro grupo foi composto por 
alunos moderadamente desiludidos e o quarto, por alunos 
desiludidos, sendo que, em ambos, as realizações ficaram 
aquém de suas expectativas, com variação de intensidade. 

Os resultados foram analisados visando diferenciar 
os grupos quanto à percepção de sua vivência acadêmica e 
pôde-se perceber que os alunos surpreendidos e realistas, nas 
suas expectativas quanto ao relacionamento com os colegas 
e investimento nas atividades do curso, diferenciaram-se 
dos demais, apresentando melhores indicadores de gestão 
de tempo, métodos de estudo, desenvolvimento vocacional, 
adaptação à instituição e envolvimento em atividades 
extracurriculares. Ainda, os alunos realistas tenderam a 
apresentar melhores níveis de bem-estar psicológico, se 
comparados com o grupo dos alunos mais desiludidos.

Com vistas a examinar a adequação do QVA ao 
contexto brasileiro, Santos, Noronha, Amaro e Villar (2005) 
realizaram um estudo da consistência interna do instrumento, 
contando com a participação de 357 estudantes da área de 
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humanas de uma instituição particular de ensino superior do 
Estado de São Paulo, com idades entre 17 e 57 anos. A fim 
de se atingir o objetivo do estudo, os autores realizaram o 
cálculo dos índices de fidedignidade, por meio do coeficiente 
alfa de Cronbach. 

Os resultados indicaram que ocorreram variações 
entre os coeficientes obtidos entre as amostras brasileira e 
portuguesa, entretanto, as diferenças não foram significativas. 
As variações encontradas referem-se às subescalas: 
Envolvimento em atividades extracurriculares (0,56), 
Desenvolvimento de carreira (0,78), Bases de conhecimento 
para o curso (0,72), Gestão de recursos econômicos (0,77), 
Autonomia pessoal (0,70), Relacionamento com colegas 
(0,82), Autoconfiança (0,76), Bem-estar físico (0,75), 
Métodos de estudo (0,73), Relacionamento com professores 
(0,76), Bem-estar psicológico (0,86) e Relacionamento com a 
família (0,81), nas quais apresentaram coeficientes inferiores 
de precisão entre os alunos brasileiros com relação aos 
coeficientes verificados no estudo realizado em Portugal. 

No que diz respeito às subescalas Gestão do 
tempo (0,75), Adaptação à instituição (0,76), Percepção 
pessoal de competência (0,76) e Ansiedade na avaliação 
(0,79), os coeficientes obtidos na amostra brasileira 
foram superiores quando comparados aos estudantes 
portugueses. Os resultados encontrados sugerem um bom 
índice de consistência interna de cada subescala, situados 
acima de 0,70, com exceção da subescala ‘Envolvimento 
em atividades extracurriculares’, que apresentou menor 
consistência (0,56).

O estudo de Almeida, Soares e Ferreira (2002) 
objetivou apresentar os procedimentos de construção e 
validação de uma versão reduzida do Questionário de 
Vivências Acadêmicas (QVA-r). A versão original contava 
com 170 itens, distribuídos em 17 subescalas, e apresentava 
dificuldades de aplicação principalmente relativas ao tempo, 
segundo os autores. Foram participantes desse estudo 1889 
estudantes do primeiro ano de uma universidade portuguesa, 
sendo que a maioria (59,1%) era mulher. 

Os autores realizaram uma análise fatorial de 
segunda ordem, obtendo uma solução de cinco dimensões. 
A primeira, intitulada Dimensão Pessoal, agrupou itens 
que originalmente pertenciam às subescalas ‘Bem-estar 
psicológico’, ‘Bem-estar físico’, ‘Autoconfiança’, ‘Autonomia’ 
e ‘Ansiedade nas situações de avaliação’, com alfa de 0,87. 
A segunda dimensão (Interpessoal) agrupou itens das 
subescalas ‘Relacionamentos com colegas’ e ‘Envolvimento 
em atividades extracurriculares’, que apresentou alfa de 
0,86. A ‘Dimensão Vocacional’ abarcou itens relativos à 
‘Adaptação ao curso’ e ao ‘Desenvolvimento de carreira’, 
tendo mostrado alta consistência interna, com alfa de 0,91. A 
quarta dimensão, intitulada ‘Ensino-Aprendizagem’, formou-
se a partir das subescalas ‘Métodos de estudo’ e ‘Gestão do 
tempo’, com alfa de 0,82. Por fim, a ‘Dimensão Institucional’ 
reuniu oito itens relativos à ‘Adaptação à instituição’, 
apresentando consistência interna de 0,71.

Almeida e cols. (2002) concluíram o trabalho 
afirmando que o QVA-r, que ficou com 60 itens, apresenta 

boas qualidades psicométricas, sendo que poderá ser 
utilizado como estratégia de screening no planejamento 
de ações que visem melhorar a adaptação dos estudantes 
ao ensino superior. Ainda assim, afirmaram que o uso do 
instrumento completo (170 itens) pode ser aconselhável em 
situações em que as informações precisem ser conhecidas 
em seus pormenores.

Granado (2004) buscou evidências de validade e 
precisão para o QVA-r em uma amostra de estudantes 
universitários brasileiros. Para tanto, o autor investigou 
as vivências acadêmicas de 626 ingressantes em duas 
universidades brasileiras, com idades entre 17 e 58 anos 
(M=22,01; DP=5,2). 

Uma análise fatorial exploratória indicou a possibilidade 
da extração de cinco fatores, além da necessidade de 
mudança de alguns itens de dimensão a partir do que 
Almeida e cols. (2002) haviam sugerido no estudo original. 
Além disso, cinco itens que mostraram cargas fatoriais 
abaixo de 0,30 foram excluídos dessa versão. Dessa forma, 
o instrumento estudado em amostra brasileira ficou com 
um total de 55 itens, constituintes das dimensões Carreira, 
Pessoal, Interpessoal, Estudo e Institucional.

Uma outra evidência de validade foi obtida a partir 
da correlação entre o QVA-r e as notas dos estudantes. 
Observou-se que os estudantes que tinham como média 
semestral até 5,9 tiveram escores significativamente menores 
no QVA-r do que o grupo com notas semestrais médias acima 
de 8,0. Quanto à precisão, o método de correlação entre as 
duas metades foi usado, com coeficiente de 0,80, atestando-
se, portanto, características psicométricas do questionário 
em uma amostra brasileira.

Tendo em vista a importância da compreensão das 
variáveis implicadas no desenvolvimento acadêmico para os 
processos de OP e aconselhamento de carreira, o objetivo 
dessa pesquisa foi, a título de estudo exploratório, analisar 
as correlações entre vivências acadêmicas e interesses 
profissionais de estudantes universitários no início e no 
final dos cursos. Além disso, buscou-se também avaliar as 
diferenças de médias entre os cursos, bem como entre os 
grupos ingressantes e concluintes.

Método

Participantes
Participaram da pesquisa 159 estudantes 

universitários, sendo 46,3% do sexo feminino e 53,7% do 
masculino. As idades variaram entre 17 a 51 anos, com 
média de 24,35 e desvio padrão de 6,08. Foram avaliados 
estudantes de uma universidade particular do interior de 
São Paulo, contando com a participação de dois cursos, 
Administração (51,2% alunos) e Direito (48,8% alunos). 
Quanto aos semestres, 54,3% dos alunos estavam 
matriculados no 1º semestre de ambos os cursos, 22,2% 
matriculados no 8º semestre do curso de Administração e 
23,5% matriculados no 10º semestre do curso de Direito.    
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Instrumentos 
Foram utilizados dois instrumentos nessa pesquisa, a 

Escala de Aconselhamento Profissional e o Questionário de 
Vivência Acadêmica, descritos a seguir.

Escala de Aconselhamento Profissional – EAP
A EAP foi construído por Noronha e cols. (2007) e avalia 

as preferências por atividades profissionais. Ele consiste em 
uma escala de autorrelato do tipo Likert de cinco pontos 
e possui 61 itens que se distribuem em sete dimensões, 
a saber: Ciências Exatas, Artes e Comunicação, Ciências 
Biológicas e da Saúde, Ciências Agrárias e Ambientais, 
Atividades Burocráticas, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas e Entretenimento. O participante deve escolher, 
entre as opções de 1 a 5, a intensidade com que gostaria 
de realizar as atividades. O tempo médio para aplicação é 
de 15 minutos. Os estudos das qualidades psicométricas do 
instrumento foram relatados na introdução.

Questionário de Vivência Acadêmica – QVA
O QVA tem como objetivo identificar as percepções e 

experiências de estudantes no que se refere à compreensão 
do processo de integração acadêmica. O instrumento foi 
desenvolvido em Portugal, por Leandro Almeida e Joaquim 
Ferreira, em 1997. Em sua versão original, o questionário é 
composto por 170 itens, em escala do tipo Likert de cinco 
pontos, variando de 1 (nada a ver comigo) até 5 (tudo a ver 
comigo), sendo divididos em 17 subescalas (Santos & cols., 
2005). 

 Na presente pesquisa, foi utilizada a versão reduzida 
do Questionário de Vivências Acadêmicas, adaptada no 

Brasil (Granado, 2004). Essa versão é composta por 55 
itens, divididos nas dimensões: Carreira (12 itens), Pessoal 
(15 itens), Interpessoal (13 itens), Estudo (11 itens) e 
Institucional (7 itens). Os estudos psicométricos foram 
relatados na introdução.

Procedimento
Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética de uma instituição particular de ensino superior. Após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
procedeu-se à aplicação dos instrumentos. A coleta de dados 
se deu de forma coletiva, sendo realizada simultaneamente 
pelos autores nos cursos de Administração e Direito. O 
primeiro instrumento aplicado foi o EAP e, logo após, o QVA. 
O tempo médio para aplicação de ambos foi de 30 minutos.

Resultados e Discussão
A Tabela 1 mostra as estatísticas descritivas das 

dimensões dos instrumentos. Nota-se que a dimensão 
‘Atividades Burocráticas’ alcançou a maior média, enquanto 
que a dimensão ‘Ciências Biológicas e da Saúde’, a 
menor. Com relação ao QVA-r, as maiores médias foram 
nas dimensões ‘Carreira’ e ‘Interpessoal’, enquanto que a 
dimensão ‘Institucional’ revelou a menor média.

As diferenças de média entre sexos foram analisadas 
e são apresentadas na Tabela 2. Com relação ao EAP, 
verifica-se que apenas na dimensão ‘Ciências Exatas’ os 
sexos diferenciaram-se significativamente, com maior média 
para os homens. Já nas dimensões do QVA-r, as mulheres 
obtiveram médias mais altas na dimensão ‘Estudo’, 

EAP N Mínimo Máximo Média DP

Ciências Exatas 154 14 66 32,90 11,68

Artes e Comunicação 149 14 69 34,68 10,80

Ciências Biológicas e da Saúde 154 9 45 21,05 8,75

Ciências Agrárias e Ambientais 152 16 65 38,28 9,97

Atividades Burocráticas 150 18 61 42,59 8,43

Ciências Humanas e Sociais 147 17 50 31,83 6,67

Entretenimento 155 6 30 16,98 6,12

QVA-r

Pessoal 147 32 69 50,66 8,03

Interpessoal 150 23 60 47,89 7,84

Carreira 151 26 60 48,40 6,96

Estudo 154 21 45 33,61 5,34

Institucional 150 14 40 31,04 4,62

Tabela 1. Estatística descritiva dos instrumentos EAP e QVA-r
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diferenciando significativamente da média masculina. 
Visando analisar as possíveis diferenças existentes 

entre faixas etárias, obedeceu-se à organização das médias 
pelos quartis. Assim, foram compostos três grupos, a saber: 
abaixo de 19 anos (quartil 25), entre 19 e 26  (acima de 25 
até 75) e acima de 26 anos (acima do quartil 75). A partir 
dessa formação, realizou-se análise de variância (ANOVA), 
que não indicou diferenciação significativa entre os grupos 
no EAP, mas sugeriu uma diferença significativa na dimensão 
‘Carreira’ do QVA-r [F(159, 2)=5,624; p=0,004]. A prova de 
Tukey (Tabela 3) mostrou que o grupo acima de 26 anos 
obteve a maior média, tendo se diferenciado principalmente 
do grupo etário intermediário.

A Tabela 4 apresenta as médias obtidas nas dimensões 
dos dois instrumentos de acordo com os cursos, bem como 

as análises de diferença de média. Com relação ao EAP, 
observa-se que apenas a dimensão ‘Artes e Comunicação’ 
não se diferenciou significativamente. Nas demais, pode-
se perceber que os sujeitos estudantes de Administração 

EAP Sexo N Média DP t p

Ciências Exatas M 71 35,85 13,01 2,97 0,003

 F 83 30,38 9,81

Artes e Comunicação M 70 35,12 11,94 0,47 0,638

 F 79 34,29 9,74

Ciências Biológicas e da Saúde M 72 20,20 8,85 -1,13 0,260

 F 82 21,80 8,64

Ciências Agrárias e Ambientais M 72 37,11 11,07 -1,37 0,170

 F 80 39,33 8,81

Atividades Burocráticas M 69 42,75 8,76 0,21 0,831

 F 81 42,45 8,20

Ciências Humanas e Sociais M 67 31,26 7,28 -0,94 0,347

 F 80 32,31 6,12

Entretenimento M 70 17,10 6,55 0,22 0,826

 F 85 16,88 5,77

QVA-r

Pessoal M 64 50,82 8,42 0,21 0,831

 F 83 50,54 7,76

Interpessoal M 71 47,11 7,79 -1,15 0,249

 F 79 48,59 7,87

Carreira M 70 47,35 7,85 -1,72 0,086

 F 81 49,30 6,00

Estudo M 72 32,72 5,78 -1,96 0,051

 F 82 34,40 4,82

Institucional M 68 30,79 4,25 -0,59 0,555

 F 82 31,24 4,92

Tabela 2. Diferenças de média e teste t entre sexos 

Idade N               1                      2

19-26 72 46,54  

<19 39 49,46 49,46

>26 37  50,89

Sig.  0,10 0,58

Tabela 3. Prova de Tukey para os grupos etários, na dimensão 
Carreira do QVA-r
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obtiveram maiores médias em ‘Ciências Exatas’, ‘Atividades 
Burocráticas’ e ‘Entretenimento’, enquanto que os estudantes 
de Direito destacaram-se nas dimensões ‘Ciências Biológicas 
e da Saúde’, ‘Ciências Agrárias e Ambientais’ e ‘Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas’.

No que toca ao QVA-r, três das cinco dimensões se 
diferenciaram significativamente quando considerados os 
cursos. Dessas, percebe-se que os estudantes de Direito 
obtiveram maiores médias nas dimensões ‘Interpessoal’ 
e ‘Carreira’, enquanto que estudantes de Administração 
destacaram-se em ‘Institucional’.

Foram analisadas as diferenças de média nos dois 
instrumentos com relação ao semestre cursado (Tabelas 
5 e 6). As preferências por atividades profissionais dos 
estudantes dos dois cursos não se diferenciaram em nenhuma 
dimensão da EAP, comparando-se estudantes em início e 
fim de curso. No QVA-r, as dimensões ‘Carreira’, ‘Estudo’ e 

‘Institucional’ mostraram-se significativamente diferenciadas 
para os estudantes de Administração, sempre com maiores 
médias para os cursantes do primeiro semestre. 

Com relação aos estudantes de Direito, as 
dimensões ‘Interpessoal’ e ‘Institucional’ diferenciaram-se 
significativamente, sendo que, na primeira, a média foi maior 
para os estudantes de décimo semestre e, na segunda, para 
os estudantes de primeiro semestre. Vale ressaltar que os 
níveis de significância da dimensão ‘Estudo’ do QVA-r, do 
curso de Administração, e das dimensões ‘Interpessoal’ e 
‘Institucional’, do curso de Direito, foram marginais.

As correlações entre as dimensões do EAP e QVA-r 
são descritas na Tabela 7, sendo que as significativas serão 
destacadas a seguir. Pode-se observar que a dimensão 
‘Artes e Comunicação’ correlacionou-se positivamente com 
‘Interpessoal’, enquanto que ‘Ciências Biológicas e da Saúde’ 
mostrou-se negativamente correlacionada com ‘Institucional’. 

EAP Curso N Média DP t p

Ciências Exatas Adm. 80 34,86 11,82 2,18 0,031

 Dir. 74 30,79 11,22

Artes e Comunicação Adm. 78 33,20 10,30 -1,76 0,080

 Dir. 71 36,30 11,17

Ciências Biológicas e da Saúde Adm. 80 19,11 7,93 -2,94 0,004

 Dir. 74 23,16 9,15

Ciências Agrárias e Ambientais Adm. 79 35,89 9,35 -3,15 0,002

 Dir. 73 40,86 10,05

Atividades Burocráticas Adm. 76 44,71 8,16 3,21 0,002

 Dir. 74 40,41 8,19

Ciências Humanas e Sociais Adm. 76 30,28 7,06 -2,98 0,003

 Dir. 71 33,49 5,83

Entretenimento Adm. 80 18,72 5,61 3,82 0,000

QVA-r
Pessoal

Dir.

Adm.

75

75

15,12

50,72

6,12

8,36 0,08 0,935

 Dir. 72 50,61 7,72

Interpessoal Adm. 79 46,68 8,25 -2,01 0,046

 Dir. 71 49,23 7,18

Carreira Adm. 77 46,76 7,54 -3,02 0,003

 Dir. 74 50,10 5,89

Estudo Adm 81 33,39 5,34 -0,54 0,589

 Dir. 73 33,86 5,37

Institucional Adm. 77 32,66 3,92 4,71 0,000

Dir. 73 29,32 4,71

Tabela 4. Diferença de média e teste t dos cursos para EAP e QVA-r
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A dimensão ‘Ciências Agrárias e Ambientais’ correlacionou-
se positivamente com ‘Interpessoal’ e negativamente com 
‘Institucional’.

Ainda, as dimensões ‘Atividades Burocráticas’ e 
‘Ciências Humanas e Sociais Aplicadas’ correlacionaram-se 
positivamente com as dimensões ‘Carreiras’ e ‘Estudo’ do 
QVA-r, embora com intensidades e níveis de significância 
diferentes. Por fim, a dimensão ‘Entretenimento’ do EAP 
correlacionou-se positivamente com ‘Institucional’ do QVA-r.

O presente estudo caracterizou-se como exploratório 
e teve como objetivo analisar as correlações entre interesses 
profissionais e vivências acadêmicas de estudantes 
universitários ingressantes e concluintes, bem como as 
diferenças de médias entre sexo, idade, cursos e semestres 
cursados. Nessa direção, os resultados encontrados visam 

auxiliar na compreensão de fenômenos relativos ao ensino 
universitário, principalmente no que se refere à orientação 
de carreira e planejamento acadêmico.

Observou-se que, diferentemente do apontado por 
Sartori (2007), houve diferença significativa entre sexos 
na dimensão ‘Ciências Exatas’ do EAP. Vale ressaltar que 
o estudo de Sartori (2007) foi realizado com estudantes 
de ensino médio, ou seja, uma amostra distinta da usada 
nesse estudo. Ainda sobre as diferenças entre sexos, na 
dimensão ‘Estudo’ do QVA-r, as mulheres tiveram médias 
significativamente maiores, indicando que as participantes 
do sexo feminino tendem a ser mais organizadas nas tarefas 
relativas ao estudo.

Com relação às análises por faixas etárias, os 
resultados indicaram que os participantes com mais de 

EAP Semestre N Média DP t p

Ciências Exatas 1 45 33,88 11,50 -0,83 0,407

 8 35 36,11 12,29

Artes e Comunicação 1 44 31,68 10,03 -1,49 0,138

 8 34 35,17 10,46

Ciências Biológicas e da Saúde 1 45 18,26 7,24 -1,08 0,282

 8 35 20,20 8,72

Ciências Agrárias e Ambientais 1 44 35,68 8,34 -0,23 0,819

 8 35 36,17 10,60

Atividades Burocráticas 1 42 45,73 7,74 1,22 0,225

 8 34 43,44 8,61

Ciências Humanas e Sociais 1 42 30,95 6,75 0,90 0,367

 8 34 29,47 7,45

Entretenimento 1 46 19,06 5,70 0,62 0,532

 8 34 18,26 5,53

QVA-r

Pessoal 1 44 51,72 7,37 1,24 0,217

 8 31 49,29 9,54

Interpessoal 1 46 46,73 7,21 0,07 0,944

 8 33 46,60 9,63

Carreira 1 45 48,28 6,92 2,14 0,035

 8 32 44,62 7,97

Estudo 1 47 34,34 5,17 1,90 0,061

 8 34 32,08 5,37

Institucional 1 44 33,59 3,42 2,47 0,016

 8 33 31,42 4,25

Tabela 5. Diferença de média e teste t do curso Administração EAP e QVA-r
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EAP Semestre N Média DP t p

Ciências Exatas 1 39 31,64 10,78 0,68 0,499
 10 35 29,85 11,78
Artes e Comunicação 1 36 36,13 10,91 -0,13 0,897
 10 35 36,48 11,59
Ciências Biológicas e da Saúde 1 39 23,15 9,79 -0,00 0,993
 10 35 23,17 8,52
Ciências Agrárias e Ambientais 1 38 39,73 9,40 -0,99 0,322
 10 35 42,08 10,71
Atividades Burocráticas 1 38 39,97 7,65 -0,47 0,635
 10 36 40,88 8,82
Ciências Humanas e Sociais 1 37 32,86 6,54 -0,94 0,348
 10 34 34,17 4,95
Entretenimento 1 39 15,20 6,20 0,12 0,901
 10 36 15,02 6,12

QVA-r
Pessoal 1 37 49,40 7,75 -1,37 0,175
 10 35 51,88 7,59
Interpessoal 1 34 47,58 8,06 -1,88 0,063
 10 37 50,75 5,99
Carreira 1 36 50,61 5,56 0,71 0,479
 10 38 49,63 6,22
Estudo 1 37 34,45 4,85 0,96 0,340
 10 36 33,25 5,86
Institucional 1 37 30,35 4,77 1,91 0,060
 10 36 28,27 4,46

Tabela 6. Diferença de média e teste t do curso de Direito EAP e QVA-r

26 anos obtiveram médias maiores do que os demais 
grupos na dimensão ‘Carreira’ do QVA, sugerindo que os 
estudantes dessa faixa tendem a vivenciar suas experiências 
acadêmicas de forma mais adaptada (Granado, 2004). Por 
outro lado, as menores médias foram obtidas pelo grupo 
etário intermediário (entre 19 e 26 anos), sendo que o grupo 
com idade inferior a 19 anos não se diferenciou dos grupos 
inferior e superior.

Esses resultados podem sugerir que o grupo inferior 
aos 19 anos talvez seja formado predominantemente por 
alunos ingressantes, que ainda não tenham base para avaliar 
suas vivências, uma vez que suas experiências acadêmicas 
ainda são restritas (Soares & Almeida, 2002). Com relação 
ao grupo intermediário, percebe-se que este abrange uma 
faixa etária diversificada, condensando sujeitos que talvez 
já tenham tido experiências anteriores e outros que não, 
havendo assim uma diversificação dos escores no QVA-r.

Entretanto, as análises relativas aos semestres 
cursados indicaram que não houve diferenças entre 
estudantes ingressantes e concluintes, tanto com relação 
aos interesses quanto às vivências acadêmicas, em nenhum 
dos cursos. Assim, pode-se hipotetizar que as diferenças 

na percepção das vivências relativas à dimensão ‘Carreira’ 
parecem estar relacionada à idade e não ao semestre 
cursado, sugerindo que a preocupação com o sucesso na 
carreira seja uma questão etária e não necessariamente 
atrelada ao semestre cursado (Soares & Almeida, 2002).

Ainda pode-se dizer que os resultados indicaram 
que os cursos, especialmente Administração, tenderam a 
optar por atividades profissionais típicas de seus cursos, 
corroborando os achados de Noronha e colaboradores 
(2007) e Noronha e Ambiel (no prelo). Assim, observa-se que 
a preferência dos estudantes do curso de Administração foi 
significativamente maior nas dimensões ‘Ciências Exatas’, 
‘Atividades Burocráticas’ e ‘Entretenimento’. 

Vale destacar que os itens que compõem essa última 
dimensão dizem respeito basicamente a atividades relativas 
à implementação e ao gerenciamento de unidades de lazer, 
tais como parques, hotéis e clubes. Entretanto, observa-se a 
necessidade de uma investigação mais pormenorizada sobre 
as preferências dos estudantes de Direito dessa amostra por 
atividades das dimensões ‘Ciências Biológicas e da Saúde’ e 
‘Ciências Agrárias e Ambientais’, uma vez que esses achados 
vão de encontro aos de Noronha e cols. (2007).
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Com relação ao QVA-r, observou-se que os cursos se 
diferenciaram nas dimensões ‘Interpessoal’ e ‘Carreira’, com 
maiores médias para Direito, e ‘Institucional’, com destaque 
para Administração. Assim, pode-se dizer que os estudantes 
de Direito têm relações interpessoais mais satisfatórias no 
ambiente acadêmico, bem como se sentem mais adaptados 
à carreira escolhida. Por outro lado, os estudantes de 
Administração relatam maior satisfação com a instituição 
de ensino, tanto estrutural, quanto afetivamente (Granado, 
2004).

No que diz respeito às correlações, ‘Artes e 
Comunicação’ relacionou-se positivamente com ‘Interpessoal’. 
O relacionamento com colegas e estabelecimento de 
amizades, aspectos referentes à dimensão ‘Interpessoal’ do 
QVA-r, podem estar presentes em pessoas com interesse 
em ‘Artes e Comunicação’, uma vez que estas tendem a 
gostar de atividades envolvidas com o público.

Como observado, a dimensão ‘Ciências Biológicas 
e da Saúde’ obteve correlação negativa com a dimensão 
‘Institucional’. Pode-se supor que os estudantes mais 
adaptados à instituição que frequentam escolhem menos 
atividades dessa dimensão, o que parece estar em 
concordância com os achados de Noronha e cols. (2007), 
uma vez que os estudantes de Administração e Direito 
possuem pouco interesse nessa área, ‘Ciências Biológicas 
e da Saúde’. 

Em relação à correlação positiva entre ‘Ciências 
Agrárias e Ambientais’ e ‘Interpessoal’, pode-se dizer que os 
estudantes avaliados possuem preferências por atividades 
profissionais relativas ao campo, à agricultura, ao meio 
ambiente e à saúde. Faz-se necessário ressaltar que, de 
acordo com Noronha e cols. (2007), as pessoas podem 
escolher atividades que não estão diretamente ligadas a 
seu curso. Além disso, supõe-se que esses estudantes 
têm boa relação entre seus pares, com um lado mais social 
ou interpessoal, que caracteriza pessoas com interesse 
em ‘Ciências Agrárias e Ambientais’. Por outro lado, os 
alunos de Administração e Direito, avaliados no presente 
estudo, demonstram estar pouco adaptados e insatisfeitos 
com a infra-estrutura da instituição e as suas atividades 
extracurriculares, levando a acreditar que a instituição possui 
certa carência nos aspectos relacionados à preservação 
ecológica e da saúde. 

De acordo com Noronha e cols. (2007), a maioria 
das pessoas dos cursos de Direito e Administração tem 
preferência por atividades burocráticas. Nesse sentido, 
a correlação positiva entre ‘Atividades Burocráticas’ e as 
dimensões ‘Carreira’ e ‘Estudo’ do QVA-r evidencia que os 
estudantes, por possuírem interesse por esta área, dedicam-
se aos seus projetos profissionais e ao desenvolvimento de 
sua carreira. Além disso, apresentam organização referente 
aos métodos de estudo, gestão do tempo, utilização da 

 Pessoal Interpessoal Carreira Estudo Institucional

Ciências Exatas r -0,13 -0,12 -0,09 -0,07 -0,15

 p 0,118 0,131 0,268 0,379 0,070

Artes e Comunicação r -0,09 0,16 0,10 0,00 -0,14

 p 0,273 0,049 0,230 0,946 0,102

Ciências Biológicas e da 
Saúde

r -0,12 -0,02 -0,09 -0,01 -0,31

 p 0,137 0,787 0,254 0,873 0,000

Ciências Agrárias e 
Ambientais

r -0,13 0,16 0,01 0,08 -0,23

 p 0,111 0,048 0,845 0,323 0,004

Atividades Burocráticas r 0,13 0,08 0,18 0,31 0,14

 p 0,121 0,306 0,031 0,000 0,086

Ciências Humanas e Sociais r -0,02 0,16 0,27 0,20 -0,02

 p 0,793 0,063 0,001 0,014 0,817

Entretenimento r 0,02 0,01 0,00 -0,03 0,16

 p 0,754 0,841 0,930 0,711 0,053

Tabela 7. Correlações entre as dimensões da EAP e do QVA-r
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biblioteca e outros recursos de aprendizagem. A correlação 
positiva entre ‘Ciências Humanas e Sociais Aplicadas’ e as 
dimensões ‘Carreira’ e ‘Estudo’ permite evidenciar que os 
estudantes apresentam preferência por atividades dessa 
área, o que faz com que estes planejem sua futura carreira, 
esforçando-se em relação à adaptação ao curso, aos estudos 
e às situações do quotidiano de trabalho.

Por fim, a dimensão ‘Entretenimento’ obteve 
correlação positiva com ‘Institucional’. Dessa forma, pode-
se dizer que os estudantes mais satisfeitos com a instituição 
que frequentam preferem atividades extracurriculares 
relacionadas ao entretenimento. 

Considerações Finais
A partir dos dados encontrados, constatou-se que 

os construtos interesse e vivência acadêmica possuem 
relações tanto positivas quanto negativas, de modo que se 
pode inferir que os interesses profissionais estão associados 
às experiências vivenciadas na universidade. Estes 
achados contribuem para a área de orientação profissional 
e desenvolvimento de carreira, na qual existem poucos 
estudos a respeito da relação entre os construtos avaliados, 
bem como pesquisas com a população universitária. 

 No que se refere à amostra estudada, constatou-
se que não houve diferenças entre os períodos iniciais e 
finais do curso em relação aos construtos pesquisados, 
porém nota-se diferença em relação à faixa etária (vivência 
acadêmica), suscitando a necessidade de futuras pesquisas 
acerca destes achados. Em relação aos cursos, faz-se 
necessária maior investigação no que diz respeito às 
preferências dos estudantes de Direito, que se interessaram 
por atividades das dimensões ‘Ciências Biológicas e da 
Saúde’ e ‘Ciências Agrárias e Ambientais’. Entretanto, 
estes achados são coerentes com a teoria da Escala de 
Aconselhamento Profissional, na qual as preferências por 
atividades profissionais podem não ser somente pela área 
escolhida, mas pelas variadas opções de carreiras que o 
indivíduo de um mesmo curso pode seguir.

Salienta-se, portanto, a necessidade de estudos que 
investiguem a relação entre os construtos, bem como os 
cursos investigados, possibilitando maior conhecimento a 
respeito desta fase em que pode haver dúvidas em relação 
ao curso escolhido e ao planejamento de carreira.
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La Psicología Educacional y el sistema de  
educación en Cuba

Guillermo Arias Beatón

Resumen 

Este trabajo incluye un análisis del papel de la Psicología Educacional en el desarrollo y organización del Sistema Nacional de Educación 
cubano. Se mostrará la evolución del pensamiento filosófico, psicológico y pedagógico desde el siglo XVIII hasta nuestros días y cómo se 
ha enriquecido con el debate que exige la necesidad de una aplicación práctica de los contenidos teóricos y de las investigaciones empíricas 
en  el perfeccionamiento de la Educación de un pueblo, impulsados por la concepción de que las personas pueden y deben apropiarse de los 
contenidos de la educación,  como condición para promover el desarrollo sostenido de un proyecto social y cultural revolucionario. La necesidad 
de realizar estudios y sistematizaciones críticas de los contenidos teóricos, metodológicos y empíricos de toda la psicología, para construir 
un sistema de Educación que garantice la calidad necesaria para que se logre el aprendizaje de todos los escolares con su diversidad. La 
importancia que tiene para una lucha contra el colonialismo cultural, que la psicología y los psicólogos, en conjunto con las demás ciencias afines 
a la Educación, participen en el debate científico y técnico y de base a las políticas públicas sobre la Educación y  cómo, al incidir aun más, en 
el perfeccionamiento de esta políticas, hará mas significativo, el papel de la Psicología con el compromiso social y cultural del país y sobre todo 
con el ser humano.

Palabras claves: educación, aprendizaje, desarrollo, psicología escolar.

Educational Psychology and the educational system in Cuba
Abstract

In this work we present an analysis of the role of Educational Psychology and the organization of the Educational system in Cuba. We propose 
to show the evolution of the philosophical, psychological and pedagogical ideas from the XVIII century to this date. We argue that this field of 
study has been enriched through debates that require a practical application of the theories and of empirical research in the improvement of the 
contents in Education as a condition to promote the development supported by a social and cultural revolutionary project. We need to accomplish 
studies and critical formulations on the methodological, theoretical and empirical contents in Psychology. This will help us to build a system of 
Education that grant a quality necessary to promote the learning to all school children in their diversity. Psychology, together with Education has a 
very important role in the struggle against cultural colonialism, so it is important to promote scientific debates, in this area always concerning with 
the social and cultural commitment to the country.

Keywords: Education, learning, development, school psychology.

A Psicologia Educacional e o sistema de educação em Cuba
Resumo

Este artigo apresenta a análise do papel da Psicologia Educacional no desenvolvimento e organização do Sistema Nacional de Educação em 
Cuba. Destacar-se-á a evolução do pensamento filosófico, psicológico e pedagógico, desde o século XVIII até nossos dias, e como se enriqueceu 
o debate que exige a necessidade de uma aplicação prática dos conteúdos teóricos e das pesquisas empíricas para o aperfeiçoamento da 
Educação de um povo, impulsionados pela concepção de que as pessoas podem e devem apropriar-se dos conteúdos da educação como 
condição para promover o desenvolvimento sustentado em um projeto social e cultural revolucionário. A necessidade de realizar estudos e 
sistematizações críticas dos conceitos teóricos, metodológicos e empíricos de toda a psicologia, para construir um sistema de Educação que 
garanta a qualidade necessária para que se atinja o objetivo de aprendizagem de todos os escolares com sua diversidade. A importância que 
possui para uma luta contra o colonialismo cultural, que a psicologia e os psicólogos, em conjunto com as demais ciências afins à Educação, 
participem do debate científico e técnico, construindo a base para as políticas públicas sobre a educação e como, ao se inserir ainda mais no 
aperfeiçoamento destas políticas, tornará ainda mais significativo o papel da Psicologia com o compromisso social e cultural do país e sobretudo 
com o ser humano.

Palavras-chave: educação, aprendizagem, desenvolvimento, políticas públicas, psicologia educacional.
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Introductión
La Psicología Educacional ha desempeñado, durante 

estos últimos cuarenta años, un papel significativo en el 
desarrollo y organización del Sistema Nacional de Educación 
Cubano y en los logros de la Educación de nuestro pueblo. 
Su presencia ha sido indiscutible, en el debate continuo 
de su mejoramiento y en la erradicación de los errores 
y dificultades que naturalmente se han presentado y se 
presentan, dada la complejidad de cualquier proceso de 
planeamiento y puesta en prácticas de programas de una 
Educación para todos y de calidad.  Todo se ha hecho a través 
de una labor colectiva, interdisciplinaria y comprometida 
social y culturalmente, produciendo también, sus políticos, 
especialistas y profesionales destacados (Congreso de 
Educación y Cultura, 1971; Ministerio de Educación, 1973, 
1975).

Uno de los aspectos más significativos es que tanto 
los políticos, en nuestro período revolucionario, como los 
científicos y pensadores progresistas, han tenido en cuenta, 
interpretado y aplicado, el pensamiento filosófico, psicológico 
y pedagógico cubano desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días.  

También ha sido importante el compromiso de 
estos, con las exigencias y demandas del pueblo  cubano, 
en relación con el papel de la educación, porque nuestra 
identidad como pueblo, nuestra  nacionalidad, gracias a 
aquellos pensadores, surgió muy unida a la idea de que solo 
con una buena educación se puede lograr la formación y 
desarrollo de dicha identidad, de la conciencia nacional y de 
las ideas de libertad e independencia del coloniaje español o 
de cualesquiera de ellos, más tarde (Luz y Caballero, 1999, 
2001a, 2001b; Martí, 1975, 1983; Varela, 1999). En este 
sentido, se presenta y materializa la idea optimista, de que 
todos los seres humanos son susceptibles de ser educados,  
pueden aprender y desarrollar su conciencia (Comenio, 
1983; Luz y Caballero, 1999, 2001a, 2001b; Martí, 1975; 
Rousseau, 1973; Varela, 1999; Vivés, 1997;).

Ha estado presente, en ese pensamiento, que la 
educación debe ser,  desde lo cultural propio o nacional, 
pero enriquecida por los conocimientos y la cultura de 
otros pueblos y pensadores del mundo. Con orgullo, hasta 
hoy, decimos que somos una confluencia e integración de 
culturas y conocimientos. Pero desde aquellos tiempos 
sabemos, que es necesario e imprescindible el instrumento 
metodológico de la crítica y la autocrítica sistemática del 
conocimiento, para lograr esa síntesis o integración y dejar 
de ser eclécticos (Arias, 1999a, 2002a, 2002d, 2004,  2005; 
Fariñas & Arias, 2002; Luz y Caballero, 2001a, 2001b; 
Vygotski, 1991). 

Aquellos pensadores nos enseñaron que todo 
conocimiento debe ser  sometiendo a una crítica científica 
sistemática, todo lo que nos llega, antes de integrarlo a nuestro 
saber, debe ser considerado en sus ventajas y desventajas. 
Por eso hoy en día, desde la Cátedra L.S. Vygotski, los que 
debatimos y trabajamos en ella, postulamos la continuidad 
y el rescate de una sistematización crítica de la teoría del 

Enfoque Histórico Cultural de todos los tiempos y uno de 
sus principales contenidos, es hacer un análisis profundo 
de  las bases de nuestro pensamiento histórico cultural en 
nuestros pensadores de origen y de toda la América Latina 
(Arias, 1999a, 1999b, 2002a, 2002b, 2002d, 2004a, 2004b, 
2005, 2006; Corral, 1999; Cruz-Tomás, 1995; Domínguez, 
1995; Fariñas, 1999, 2005; Fariñas & Arias, 2002; Fariñas & 
Coelho, 2008; Febles Elejaldes, 1987, 1997, 2001;  López e 
cols.,1990-2003; Serra, 2003; Valdés, 1984; Vygotski, 1972, 
1981, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 
2001, 2004).  

Creemos que no será difícil de observar las 
semejanzas que existen entre este referente teórico y el 
contenido del pensamiento progresista cubano de todos 
los tiempos (Arias, 2005; Serra, 2003; Valdés, 1984) y 
seguramente de América Latina, desde Sarmientos, Simon 
Rodríguez y Hostos hasta Freire.  

Lo breve de esta intervención, no me permiten 
profundizar mucho más en esto, pero sí decir y exhortar a 
trabajar, en este importante aspecto, porque creo que hay 
enormes coincidencias y necesidades de hacerlo, para 
que nuestra educación se constituya, con bases propias, 
profundas  y sólidas,  en una educación para todos y de 
calidad.

Las coincidencias se pudieran resumir en: la necesidad 
de una educación para todos y que contribuya al proceso 
de formación y desarrollo humano, que el conocimiento es 
una dinámica entre lo sensorial, lo empírico y lo racional, la 
necesidad de educar en el amor y por el amor, la necesidad 
de ver el todo en su dinámica e  interdeterminación con 
las partes, la necesidad de emplear diversos métodos en 
el proceso de construcción de los conocimientos y en el 
proceso de la educación, la necesidad tanto del papel activo 
del educador como del escolar, que el educador organice 
y dirija su trabajo para lograr la activa creación del escolar 
y el redescubrimiento del conocimiento, la relación entre la 
teoría y la práctica, entre otros importantes problemas (Arias, 
2005, 2006; Betancourt & González, 2003; Bozhovich, 1976; 
Davidov, 1991; Fariñas, 1995, 2004a, 2004b, 2005; Freire, 
1971, 2001; Leontiev, 1966, 1981, 1991, 1997; López, 1990, 
1991, 1992; Luz y Caballero, 1999, 2001a, 2001b; Martí, 
1975; Mújina, 1981; Novoselova, 1981; Rubinstein, 1965, 
1972; Varela, 1999; Varona & Guevara, 1984; Venguer, 
1976; Venguer & López, 1990; Vygodskaia, 1997; Vygotski, 
1981,1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001;).

Por último, estamos convencidos que esto que 
referimos a Cuba, es una característica también de nuestra 
América, lo hemos estudiado y visto en México, Puerto Rico, 
Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Chile, entre otros. 

Creo que  un estudio que devele esto, es una de las 
vías efectivas para desarrollar el anticolonialismo y la no 
dependencia que promulgamos, eliminar la mentalidad de 
colonizados y promover una conciencia de independencia 
y autonomía, de crítica y autocrítica, que permita rechazar 
y no practicar, los hegemonismos, las imposiciones y la 
tendencia a la creación de ídolos que tanto daño hacen al 
conocimiento y su aplicación. Trabajar orientados por el 
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respeto mutuo, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad y 
el intercambio crítico de conocimientos.

La psicología educacional cubana, desde su 
organización y presencia sistemática en el Ministerio de 
Educación, los Dpto. de las Facultades de Psicología 
y las universidades Pedagógicas, los centros y Dpto. 
de las universidades en general y todos los psicólogos, 
psicopedagogos, pedagogos y educadores han contribuido 
significativamente al desarrollo de las políticas públicas en el 
período revolucionario. 

No se puede hablar de ninguno de los logros de la 
educación en Cuba, donde no hayan estado presentes las 
investigaciones, los debates científicos, las experiencias 
prácticas y la reflexión crítica de estos profesionales 
vinculados al pensamiento y a la práctica de la psicología 
educativa.

Sin embargo, hay algo sumamente importante que 
se debe destacar y no se puede dejar de mencionar,  la 
estrecha relación en este trabajo con, los políticos, otros 
profesionales y científicos, como sociólogos, lingüistas, 
médicos, matemáticos, biólogos, químicos, entre muchos 
otros. 

La investigación científica, ha sido un instrumento 
esencial. No solo desarrollando investigaciones teóricas, 
experimentales, formativas y cualitativas,  sino realizando 
aquellas que conducen más directamente a la introducción 
en la práctica, de los resultados de aquellas más teóricas, 
experimentales, formativas experimentales y descriptivas  
(Acosta, 1998;  Ávila, 2002; Cordero, 2001; Cruz, 1998; 
Cuesta & B. Hernández, 2000; Dávila, 2006; Días, 2005; 
Esteva Boronat, 2002; Febles Elejaldes,  1988; Figueredo, 
1999; Fernández, 2003; Gómez, 1980, 1988, 1995; Gómez 
& Borgato 1988; González, 2000; Gutiérrez, López, & Arias, 
1990; I. H. Pardo, 2005; J. Betancourt, 1999, 2002; J. M. 
G. Hernández, 2002; López, 1990, 1991, 1992; López & 
Borgato, 2002; López & Gómez, 1986; Lorenzo, 1980, 1981, 
1982, 1987, 1988, 1990, 1995a, 1995b; Louis, 2003; M. del 
P. S. Rodríguez, 2001; Mendoza, 1988a, 1988b, 1989, 1990; 
MINED-CELEP, 1999; Pacheco, 1998, 2002; P. I. Pardo, 
1995; Reyes, 2005; Rivero, 1999, 2001; Rivero & Quílez, 
1995a, 1995b, 2001;  Roloff e cols., 1987; Ruiz, 2001; 
Sarduy, 1996a, 1996b; Sotomayor & Muñoz, 1999; Tejeda, 
2007; Tintorer, 1998; Tocabens, 2001; Velázquez, 2002; Y. 
A. Betancourt, 2005).

Aunque considero que ésta ha sido y es, una labor 
importante, se deberá ampliar para continuar mejorando, 
aun más, nuestra labor educativa y sobre todo nuestra labor 
y acervo científico y profesional. El debate profesional y 
científico sin dudas ha sido esencial, aunque también habrá 
que rescatarlo con nuevos bríos.

La psicología educacional cubana ha estado presente 
de forma significativa en: el desarrollo masivo y productivo 
de la educación inicial y preescolar desde sus inicios, en los 
logros del aprendizaje de la lectura y la escritura, el español, 
las matemáticas, la formación de valores, la formación de 
maestros y educadores en general, en el trabajo con las 
familias y lo relacionado con el imprescindible vínculo del 

hogar con la escuela y la labor de los medios de comunicación 
masiva como parte importante de la sociedad,  para lograr 
una mejor educación de nuestros niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (Acosta, 1998;  Ávila, 2002; Cordero, 2001; 
Cruz, 1998; Cuesta & B. Hernández, 2000; Dávila, 2006; 
Días, 2005; Esteva Boronat, 2002; Febles Elejaldes,  1988; 
Figueredo, 1999; Fernández, 2003; Gómez, 1980, 1988, 
1995; Gómez & Borgato 1988; González, 2000; Gutiérrez, 
López, & Arias, 1990; I. H. Pardo, 2005; J. Betancourt, 1999, 
2002; J. M. G. Hernández, 2002; López, 1990, 1991, 1992; 
López & Borgato, 2002; López & Gómez, 1986; Lorenzo, 
1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1990, 1995a, 1995b; Louis, 
2003; M. del P. S. Rodríguez, 2001; Mendoza, 1988a, 1988b, 
1989, 1990; MINED-CELEP, 1999; Pacheco, 1998, 2002; P. 
I. Pardo, 1995; Reyes, 2005; Rivero, 1999, 2001; Rivero 
& Quílez, 1995a, 1995b, 2001;  Roloff e cols., 1987; Ruiz, 
2001; Sarduy, 1996a, 1996b; Sotomayor & Muñoz, 1999; 
Tejeda, 2007; Tintorer, 1998; Tocabens, 2001; Velázquez, 
2002; Y. A. Betancourt, 2005).

Se participó activamente en la creación y 
perfeccionamiento de la educación de escolares con 
necesidades educativas especiales, desde una visión 
optimista, desarrolladora y compensadora, inclusiva y para 
todos y con todos, o sea, desde la atención a la diversidad, 
lo que permitió, que estos escolares, tuvieran una mejor 
integración social, una mayor independencia y autonomía y 
que pudieran tener una continuidad de estudios dentro del 
sistema nacional de educación en las escuelas e institutos 
técnicos y en las universidades, como cualquier otro 
estudiante (Arias,  1979, 1986a, 1986b, s.n., 1988, 1989; 
Arias & Llorens, 1982; Bell, 1996, 1997; Colectivo de autores 
2004, 2005; J. Betancourt & González, 2003; Rivero, 2001; 
Vega, 1988, 1989; Vygotski, 1989).  

 Se ha trabajado siempre en el asesoramiento 
a los programas infantiles de la televisión cubana y en la 
elaboración de programas de orientación y educación a la 
familia y a toda la población (Arias, 1999c, 2002c; Arias e 
cols., 1977; Cánovas-Fabelo e cols., 1997; Castillo e cols., 
1989; Castro, 1996; E. Rodríguez, 2002; Febles Elejaldes, 
1999, 2003; García, 1983; Ibarra, 1999; Roche, 2000; Roche 
& Tocabens, 1999; Tejeda, 2007).

 Se ha trabajado y se sigue trabajando por un 
evaluación y un diagnóstico que acabe de superar la 
visión psicométrica, descriptiva, clasificatoria, superficial  y 
estigamatizante y se constituya en un diagnóstico explicativo, 
que oriente la intervención y la educación promotora del 
aprendizaje y el desarrollo infantil (Arias, 2001;  García, 
1983; López & Gómez, 1996; Muzio, 1989).

Todo esto se ha logrado por la orientación que tenemos 
y que creemos que interpreta, lo que está en nuestra cultura 
y en nuestra historia, de que con el debate crítico sistemático 
de las teorías, de las prácticas y sus resultados, se puede 
lograr lo que exige, la necesidad de una aplicación práctica 
de los contenidos teóricos y de las investigaciones empíricas, 
en  el mejoramiento de la Educación de un pueblo. 

Todo esto se ha hecho orientado por la concepción 
de que las personas pueden y deben apropiarse de los 
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contenidos de la educación, como condición para promover 
su desarrollo personal y el desarrollo sostenido de un 
proyecto social y cultural revolucionario. Por la necesidad 
de realizar estudios y sistematizaciones críticas de los 
contenidos teóricos, metodológicos y empíricos de toda 
la psicología, para construir un sistema de Educación que 
tenga la calidad necesaria para que se logre el aprendizaje 
de todos los escolares con su diversidad. 

Por la importancia que tiene para una lucha contra 
el colonialismo cultural por lo que la psicología y los 
psicólogos, en conjunto con las demás ciencias afines a la 
Educación, tienen que promover y participar en el debate 
científico y técnico como base para la elaboración de las 
políticas públicas sobre la Educación e incidir, aun más, 
en el perfeccionamiento de estas políticas, para hacer mas 
significativo el papel de la Psicología con el compromiso 
social y cultural del país y sobre todo con el ser humano.

La Psicología Educacional, en Cuba, ha tenido 
una mayor participación en los proyectos y programas 
macroestructurales y en la definición, ejecución y control de 
las políticas públicas, en la formación continua de maestros 
y profesores, en el asesoramiento de los programas 
educacionales en general, que en un servicio más puntual 
y específico a los escolares con problemas, lo cual parece 
ser un hecho significativamente positivo de la psicología 
educacional y escolar cubana, en comparación con otros 
países.

Sin embargo, un aspecto en el que hay que seguir 
trabajando en Cuba, porque no se ha alcanzado lo que se 
podría y desea, es la atención individual de los escolares con 
problemas o dificultades1, por especialistas y profesionales 
que apoyen la labor del maestro y los profesores de la 
escuela general, técnica y profesional e incluso en las 
universidades. 

Este aspecto parece que es otra diferencia con países 
en el mundo, donde este tipo de atención es mucho mayor, a la 
que se realiza en nuestro país.  Este tema siempre ha estado 
presente en los debates y discusiones, en las proyecciones 
planteadas por los psicólogos educacionales del Ministerio 
de  Educación, de las Facultades de  Psicología y de los 
Institutos Superiores Pedagógicos, pero solo se ha logrado 
parcialmente en algunos  subsistemas de educación.

Creo que esta manera de abordar el problema  ha 
sido, en última instancia ventajosa, porque la atención 
individualizada no se necesitaría, en Cuba, para altos índices 
de estudiantes, dado que la calidad del sistema en general, 

1  Cuando los psicólogos y pedagogos cubanos hablamos de 
problemas y dificultades en los escolares, por lo general,  se refieren 
a  que estos no son un producto del sujeto o se ubica la causa en 
el propio escolar. En la mayoría de los psicólogos e incluso, en la 
población en general, se conciben dichos problemas o dificultades, 
como una insuficiencia del sistema escolar o social-cultural, que 
no tiene en cuenta las exigencias del proceso educativo y las 
características del sujeto, para, adecuándose a ellas,  ejercer una 
acción promotora y desarrolladora en este y evitar los problemas y 
dificultades. En esta concepción una atención más individualizada, 
forma parte de la efectividad que tiene que llegar a tener el sistema 
educativo, social y cultural de la sociedad, para evitar esos problemas 
o enmendarlos.

garantiza que solo una pequeña parte de los escolares, sus 
maestros y sus familiares, necesiten de una atención más 
especializada.

No obstante, consideramos que el país tiene múltiples 
formas en las que  se brinda esta atención más individualizada, 
a través de centros creados por la Federación de Mujeres 
Cubanas, el Centro de Educación Sexual, el sistema de 
Salud Pública e incluso en Centros de las Universidades, 
que bien pudieran ser la base de una experiencia, para 
crear un sólido, amplio e integral subsistema  de atención 
individual en la Educación del país, que logre atender a la 
masividad y llegar a escolares y educadores con mayores 
dificultades. 

En este sentido la experiencia que se realiza en 
muchos de los países de América Latina, puede ser muy útil 
para nosotros, de la misma manera, que nuestra experiencia 
en la participación, en la elaboración y mejoramiento 
constante de las políticas públicas, pudiera ser muy 
importante para esos países. 

Por último, ninguna tribuna es mejor, que la que 
brinda este Congreso, que se promueve como genuinamente 
Latinoamericano, combatiente contra el colonialismo cultural 
de Europa y los Estados Unidos y le agregaría, si me lo 
permiten, cualquier otro tipo de hegemonismo, imposición y 
creación de ídolos;  para formular estas ideas que resultan 
esenciales para la materialización de este discurso y para 
contribuir verdaderamente al desarrollo de los pueblos de 
nuestra Región. 

La psicología como una ciencia comprometida con el 
ser humano, sus problemas y dificultades en el desarrollo, 
debe de insistir en una educación más eficiente que permita 
una educación para todos y de calidad, que garantice un 
aprendizaje eficiente en todos los escolares y con ello, el 
pleno desarrollo del ser humano.

Por eso proponemos que este Congreso se pronuncie 
con propuestas concretas y promueva con ellas, un trabajo 
encaminado a producir un cambio en las políticas que sobre 
los programas educacionales existen en la mayoría de 
nuestros países de América Latina. 

Hace muy poco escuche en un programa sobre política 
en Brasil a dos senadores declarando públicamente que los 
programas de educación en Brasil son muy deficientes y 
que la mayoría de los gobernantes, históricamente, no han 
deseado que toda la población reciba una buena educación 
¿qué podrá hacerse después de este reconocimiento? 
¿Pensarán así muchos otros? ¿Podrán las ciencias 
psicológicas, la psicología educacional y escolar, quedarse 
calladas?

Pienso que aunque el capitalismo ha promovido 
la educación para todos desde finales del siglo XIX y XX, 
nunca le ha interesado, de verdad, resolver el problema 
de que todos aprendan y se desarrollen a los niveles que 
produce una buena educación. Solo les interesa resolver la 
fuerza de trabajo calificada que necesitan y hasta ahora la 
resuelven con el por ciento que logran los sistemas, por eso, 
pienso que se produce esta impresión en estos políticos que 
criticaron su sistema. Cualquier sistema que garantice que 
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un 30% no aprende, que otro tanto no aprende bien y que 
solo se garantiza el  por ciento necesario para la producción 
y el desarrollo económico capitalista, es bueno, ¿para qué 
invertir más? 

Creo que se debe debatir, cómo informarles a los 
gobiernos que es imperdonable humanamente e inaceptable 
científicamente, que en los sistemas educacionales no 
aprendan a leer y a escribir, hasta un 30% de los escolares; 
cuando los retrasados mentales leves, lo pueden hacer 
en dos o tres cursos y los sordos ciegos, con medios 
pedagógicos específicos, logran hasta estudios universitarios 
y de posgrado de nivel de doctorado.

Que el desarrollo de la educación universitaria  no se 
justifica, cuando no existen buenos programas de Educación 
infantil, inicial o preescolar y luego buenos programas de 
educación primaria o fundamental, o un buen vínculo y 
colaboración entre la familia, la escuela y la sociedad que 
garanticen las bases, los cimientos, de una preparación para 
las realizaciones de estudios medios, medios superiores y 
superiores.

Que hasta la UNESCO, ha tenido que reconocer, al 
menos declarativamente, en el discurso, que la Educación 
promueve el desarrollo humano y que solo con ese desarrollo 
es que se logrará, el desarrollo económico sostenible de los 
países (Delors, 1996; UNICEF, 1990).

 Que para mejorar la Educación del pueblo y de la 
diversidad, para lograr la declarada educación inclusiva, es 
necesaria una voluntad política de elaborar o crear políticas 
públicas, orientadas a lograr una Educación de Calidad 
para Todos y garantizar su puesta en práctica y constante 
evaluación y mejoramiento.

Que es necesario promover, conjuntamente, la 
participación de científicos y profesionales de la pedagogía, 
la psicología, la psicopedagogía y otras ciencias a fines para 
elaborar los contenidos científicos y técnicos, para proyectar 
el sistema de educación que se necesita.

Que la América Latina y el mundo poseen 
conocimientos suficientes para proyectar mejores sistema 
de Educación dada la diversidad histórica de criterios y la 
posibilidad de síntesis crítica de estos conocimientos, lo 
que posiblemente  nos permita mejorar lo que se ha hecho, 
elaborar y construir sistemas para el momento actual, 
relativo y no permanente, no perfecto; pero si posiblemente, 
más efectivos, si hacemos los análisis críticos y buscamos 
las mejores soluciones a nuestros problemas, con nuestros 
conceptos, formas de pensar y nuestras prácticas.

Pudiera mencionar otros muchos aspectos más, pero 
pienso que estos, ya son importantes para comenzar…

En Cuba, se han alcanzado logros, eso se encuentran 
en publicaciones internacionales, sin embargo, mucho más 
se pudiera alcanzar, por eso, la psicología educacional 
en Cuba no se puede vanagloriar de sus éxitos, hay que 
trabajar por resultados superiores y también debemos y 
podemos aprender de la psicología educacional de los países 
hermanos de la América Latina y sobre todo, colaborar de 
conjunto en los estudios y análisis críticos que se hagan 
para mejorar nuestros sistemas educacionales. Ese es un 

sueño que pudiera ayudar a hacerlo realidad la ULAPSI, si 
logra materializar lo que postula.

Referencias 
Acosta, Y. I. (1998). Estudio de la incidencia, regularidades y 

condiciones socioambientales de factores de riesgo en niños 
de poblaciones socioculturales significativamente diferentes. 
Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología, Universidad de la 
Habana, Cuba.

Arias, G. B. (1979). La Educación Especial en la República de Cuba. 
Em Jornada Internacional de Estimulación Precoz. España.

Arias, G. B. (1986a). La Educación Especial en Cuba. Su desarrollo 
y perspectivas. Em Congreso de Pedagogia - Conferencias 
Especiales.

Arias, G. B. (1986b). Algunas tendencias actuales sobre la educación 
especial. Revista Educación, 75-81.

Arias, G. B. (1988). La educación especial en Cuba. Habana: Pueblo 
y Educación.

Arias, G. B. (1989). Desarrollo de la Educación Especial en 
América Latina. Revista Maestro-Defectólogo: Problemas de La 
Formación.

Arias, G. B. (1999a). Acerca del valor teórico y metodológico de la 
obra de L. S. Vygotski. Revista Cubana de Psicología, 16(3), 
171-176.

Arias, G. B. (1999b). La dinámica de lo externo y lo interno en la 
relación de ayuda. Psicología y Ciencia Social, 3(2), 3-10.

Arias, G. B. (1999c). La Orientación Psicológica. Un intento de 
elaboración teórica. En Colectivo de autores, La creación y 
evaluación de servicios de Orientación y Atención Psicológica. 
Centro de Orientación y Atención Psicológica a la Población 
Alfonso Bernal del Riesgo, Faculdade de Psicologia, Universidad 
de La Habana, Cuba.

Arias, G. B. (2001). Evaluación y Diagnóstico en la Educación y el 
Desarrollo. São Paulo: Laura Calejon.

Arias, G. B. (2002a). El proceso de construcción del Enfoque 
Histórico Cultural en sus Inicios [CD-ROM]. Em Convención 
HOMINIS´02. Habana: Palacio de las Convenciones.

Arias, G. B. (2002b). Las unidades funcionales en la psicología. Una 
tarea inconclusa y no continuada [CD-ROM]. Em Convención 
HOMINIS´02. Habana: Palacio de las Convenciones.

Arias, G. B. (2002c). Nuestro Psicodrama. Piracicaba, São Paulo: 
G.E. Degaspari.

Arias, G. B. (2002d). Por una mejor vida y aplicación del enfoque 
histórico cultural [CD-ROM]. Em Convención HOMINIS´02. 
Habana: Palacio de las Convenciones.

Arias, G. B. (2004a). Los aportes de L.S. Vygotski a la psicología de 
todos los tiempos. Em Ponencia a la Conferencia Internacional 
L.S. Vygotski. Rússia: Instituto Vygotski.

Arias, G. B. (2004b). Conferencia sobre desarrollo de la inteligencia. 
VI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar. 
Habana: Centro de Referencia Latinoamericano para la 
Educación Preescolar.

Arias, G. B. (2005). La Persona en el Enfoque Histórico Cultural. 
São Paulo: Linear B.

Arias, G. B. (2006). Inteligência e Educação. São Paulo: Terceira 
Margem.

La  Psicología Educacional y el Sistema de Educación en Cuba  *  Guillermo Arias Beatón



160

Arias, G. B. (s.n.). Desarrollo Histórico de los escolares con 
necesidades educativas especiales. Apuntes y consideraciones. 
Habana: Ligeras.

Arias, G. B., e cols. (1977). La educación familiar de nuestros hijos. 
Habana: Pueblo y Educación.

Arias, G. B., & Llorens V. (1982). La Educación Especial. Habana: 
Pueblo y Educación.

Ávila, A. A. (2002). Premisas de la actividad con los objetos en 
el primer año de vida. Em S. L. Lorenzo, L. A. Cao, & A. M. S. 
Gómez, Estudio sobre las particularidades del desarrollo del niño 
preescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

Bell, R. (1996). Educación Especial. Sublime Profesión de Amor. 
Habana: Pueblo y Educación.

Bell, R. (1997). Educación Especial: razones, visión actual y 
desafíos. Habana: Pueblo y Educación.

Beltrán, M. T. B. (1988a). Las relaciones entre la familia y la escuela 
en nuestra sociedad. Em ¿De quién es la responsabilidad: la 
escuela o la familia?. Habana: Pueblo y Educación.

Beltrán, M. T. B. (1988b). Las relaciones con los niños y los 
adolescentes Em ¿De quién es la responsabilidad, la escuela o 
la familia?. Habana: Pueblo y Educación.

Beltrán, M. T. B (1989). ¿Cómo continuar en el hogar el trabajo que 
realiza la escuela? Em Conoces a tus alumnos. Habana: Pueblo 
y Educación.

Betancourt, J. (1999). El papel de las vivencias en el proceso de 
formación de los trastornos del comportamiento. Tesis de Maestría, 
Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Betancourt, J. (2002). Vivencias en los escolares con trastornos del 
comportamiento y emocionales. Tesis de Doctorado, Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas, MINED, Cuba.

Betancourt, J., & González, O. (2003). Dificultades en el aprendizaje  
y trastornos emocionales y de la conducta. Habana: Pueblo y 
Educación.

Betancourt, Y. A. (2005). Sobre Los software educativos y los 
niños con Trastornos de la Conducta. Dissertação de Mestrado, 
Faculdade de Psicologia, Universidad de La Habana, Cuba.

Bozhovich, L. I. (1976). La personalidad y su formación en la edad 
Infantil. Habana: Pueblo y Educación.

Calviño, M. A. (1998). Trabajar en y con grupos: Experiencias y 
reflexiones básicas. Habana: Academia.

Cánovas-Fabelo, L., e cols. (1997). Para la vida. Habana: Pueblo y 
Educación.

Castillo, S., Castro, P., &  Nuñez, E. (1989). La preparación 
pedagógica y psicológica de la familia. Em Ponencia Sexta 
reunión de investigadores de la juventud. Habana: Centro de 
Estudios Sociales de la Juventude.

Castro, P. L. (1996). Cómo la familia cumple su función educativa. 
Habana: Pueblo y Educación.

Colectivo de Autores. (2004).  Psicología Especial. Tomo I. Habana: 
Félix Varela.

Colectivo de Autores. (2005). Psicología Especial. Tomo II. Habana: 
Félix Varela.

Comenio, A. J. (1983). Didáctica Magna. Habana: Pueblo y 
Educación.

Congreso de Educación y Cultura. (1971). Documentos del 
Congreso. Habana: Ministerio de Educación.

Cordero, Y. (2001). Particularidades del proceso de cambio en 
el desarrollo psicológico del niño y en la categoría padres 

potenciadores del desarrollo, al ampliar la zona de desarrollo 
próximo de estos, mediante un método de estimulación directa 
al niño e indirecta al padre. Tesis de Diploma, Facultad de 
Psicología, Universidad de la Habana, Cuba.

Corral, R. (1999). Las lecturas de la zona de desarrollo próximo. 
Revista Cubana de Psicología, 16(3), 18-26.

Cruz-Tomás, L. (1995). Acerca de la periodización del desarrollo 
psíquico en el niño de edad temprana. Em L. Cruz Tomás & O. 
Kraftchenko (Org.), Selección de lecturas de psicología infantil y 
del adolescente (Tercera parte). Habana: Pueblo y Educación.

Cruz-Tomás, L., & O.  Kraftchenko. (1995). Selección de lecturas 
de Psicología infantil y del adolescente (Tercera Parte). Habana: 
Pueblo y Educación.

Cruz, C. A. (1998). Diagnóstico y zona de desarrollo próximo. 
Alternativa en la validación de una metódica del cuarto excluido. 
Tesis de Doctorado, I.C.C.P., Habana, Cuba.

Cuesta, G., & Hernández, B. (2000). Regularidades asociadas 
al proceso de cambio conceptual y actitudinal en padres 
potenciadores y no potenciadores del desarrollo psicológico 
de sus hijos. Trabajo de Diploma, Faculdade de Psicologia, 
Universidad de la Habana, Cuba.

Davidov, V. V. (1991). La enseñanza que desarrolla. Em A. Múdrik 
(Org.), La educación y la enseñanza. Una mirada al futuro. 
Moscú: Progreso.

Dávila, M. T. (2006). ¿Qué tipos de factores de riesgo se pueden 
detectar en una población de niños con problemas de 
aprendizaje?. Trabajo de Diploma, Faculdade de Psicología, 
Universidad de La Habana, Cuba.

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: 
UNESCO.

Días, Z. R. (2005). La orientación psicopedagógica en las familias 
de niños preescolares con dificultades en las habilidades previas 
al aprendizaje. Tesis de Maestría, Faculdade de Psicologia, 
Universidad de La Habana, Cuba.

Díaz, M. C., & Rivero, M. R. (2000). La modelación espacial: una 
posibilidad para potenciar el desarrollo metacognitivo en el 
preescolar. Camagüey: CELEP.

Díaz, M. C., & Rivero, M. R. (2001). La modelación espacial: forma 
de mediatización idónea en la edad preescolar. Camagüey: 
Artículo inédito.

Domínguez, L. (1995). Algunas consideraciones acerca del problema 
de la periodización del desarrollo psíquico. Em L. Cruz-Tomás & 
O. Kraftchenko,  Selección de lecturas de psicología infantil y del 
adolescente (Tercera parte). Habana: Pueblo y Educación.

Esteva Boronat, M. (2002). Formación de las premisas del juego de 
roles en el tercer año de vida. Em S. L. Lorenzo, L. A. Cao, & A. 
M. S. Gómez, Estudio sobre las particularidades del desarrollo 
del niño preescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

Fariñas, G. L. (1995). Maestro, una estrategia para la enseñanza. 
Habana: Academia.

Fariñas, G. L. (1999). Acerca del concepto de vivencia en el Enfoque 
históricocultural. Revista Cubana de Psicología, 16(3), 222.

Fariñas, G. L. (2004a). Apuntes para una teoría compleja del 
aprendizaje. Em J. A. Gutiérrez, Aprendizaje y perfeccionamiento 
escolar (pp. 1-11). Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.

Fariñas, G. L. (2004b). Maestro, para una didáctica del aprendes a 
aprender. Habana: Pueblo y Educación.

Fariñas, G. L. (2005). Psicología, Educación e, Sociedad. Habana: 
Félix Varela.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 155-164.



161

Fariñas, G. L., & Arias, G. B. (2002). L. S. Vygotski, por una Psicología 
General: a favor y en contra. Problemas teóricos y metodológicos 
[CD-ROM]. Em Convención HOMINIS´02. Habana: Palacio de 
las Convenciones.

Fariñas, G. L., & Coelho, L. (2008). Cadernos Ecos - Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Humano (Vol. II). São Paulo: Terceira 
Margem.

Febles Elejaldes, M. (1987). La Personalidad y el nivel de desarrollo 
del colectivo. Em Investigación de la Personalidad en Cuba. 
Habana: Pueblo y Educación.

Febles Elejaldes, M. (1988). Niveles de desarrollo de las intereses 
cognoscitivos hacia la música. Revista Cubana de Psicología, 
5(2), 27-36.

Febles Elejaldes, M. (1997). Acerca de Nuestra Herencia Histórico 
Cultural. Revista Cubana de Psicología, 14(2), 235-239.

Febles Elejaldes, M. (1999). La Orientación Psicológica desde el 
Enfoque Histórico Cultural. Consideraciones generales. Em 
Colectivo de autores, La creación y evaluación de servicios de 
Orientación y Atención Psicológica. Centro de Orientación y 
Atención Psicológica a la Población Alfonso Bernal del Riesgo, 
Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Febles Elejaldes, M. (2001). La Concepción Histórico del desarrollo: 
Principios y leyes. Em Psicología del desarrollo. Habana: Félix 
Varela.

Febles Elejaldes, M. (2003). El cuerpo como mediador de las 
funciones psíquicas superiores: hacia una terapia corporal. 
Revista Cubana de Psicología, 20(3), 269-275.

Fernández, T. G. (2003). Niños de alto riesgo del barrio de Atarés. 
Trabaj de Diploma, Facultad de Psicología, Universidad de La 
Habana, Cuba.

Figueredo, H. (1999). La atención a los escolares con insuficiencias 
leves en el lenguaje. Tesis de Doctorado, Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas, MINED, Habana, Cuba.

Freire, P. (1971). La educación como práctica de la libertad. Madrid: 
Siglo XXI.

Freire, P. (2001). Pedagogía de los sueños posibles. São Paulo: 
UNESP.

García, A. M. (1983). Selección de lecturas de evaluación y 
diagnóstico infantil. Habana: Andrés Voisín.

Gómez, A. M. S. (1980). La asimilación de la construcción y 
utilización de modelos en niños de edad prescolar. Habana: 
Ciencias Pedagógicas.

Gómez, A. M. S. (1988). Investigaciones psicológicas y pedagógicas 
acerca del niño preescolar. Habana: Pueblo y Educación.

Gómez, A. M. S. (1991). Formación y desarrollo de capacidades 
intelectuales. Revista Simientes, 3, p. 28.

Gómez, A. M. S. (1995). Estudio de las particularidades del desarrollo 
del preescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

Gómez, A. M. S., & Borgato, A. (1988). Desarrollo del pensamiento 
en niños de edad temprana. Solución de tareas prácticas 
instrumentales  en niños de esta edad. Em A. M. S. Gómez & J. 
H. López, Investigaciones psicológicas y pedagógicas acerca del 
niño preescolar. Habana: Pueblo y Educación.

González, O. (2000). Las características de los escolares con 
retardo en el desarrollo psíquico. Tesis de Maestría, Facultad de 
Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Gutiérrez, J. A., López J. H., & Arias G. B. (1990). Un Estudio del 
Niño Cubano. Habana: Impresora Gráfica.

Hernández, J. M. G. (2002). Aproximación al estudio de la relación 
entre el nivel de desarrollo real y la amplitud de la Zona de 
Desarrollo Próximo en dependencia de la estimulación recibida. 
Habana: CELEP.

Ibarra, L. M. (1993). La comunicación padres e hijos. Em ¿Nos 
comunicamos con nuestros hijos?.  Habana: Política.

Ibarra, L. M. (1999). Una mirada a la orientación desde el enfoque 
Histórico-Cultural. Revista Cubana de Psicología 16(3), 77-85.

Leontiev, A. N. (1966). El concepto de reflejo. Su importancia para 
la Psicología Científica. Discurso inaugural del XVIII Congreso 
Internacional de Psicología Científica. Em Boletín de Psychologie, 
254(5).

Leontiev, A. N. (1981). Actividad Conciencia y personalidad. Habana: 
Pueblo y Educación.

Leontiev, A. N. (1991). Prólogo al Tomo I de las Obras Escogidas. 
Madrid: Visor.

Leontiev, A. N. (1997). Prólogo al Tomo I de las Obras Escogidas. 
Madrid: Visor.

López, J. H. (1990). La solución mediatizada de tareas cognoscitivas 
en niños de edad prescolar. Em I Jornada Científica del ICCP. 
Habana: ICCP.

López, J. H (1991). Formación y desarrollo de las capacidades 
intelectuales.  Simientes, 3, 28-33.

López, J. H. (1992). La modelación como mediatización en la 
solución de tareas. Em S. L. Lorenzo, L. A. Cao, & A. M. S. 
Gómez, Estudio sobre las particularidades del desarrollo del niño 
preescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

López, J. H, & Borgato, A. (2002). Formación de la habilidad de 
análisis sonoro de la palabra en niños del sexto año de vida 
(cinco años de edad). Em S. L. Lorenzo, L. A. Cao, & A. M. S. 
Gómez, Estudio sobre las particularidades del desarrollo del niño 
preescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

López, J. H, & Gómez, A. M. S. (1986). Dominio del arte de construir 
y usar modelos materiales evidentes en la infancia prescolar. Em 
L. A. Venguer & J. H. López, Particularidades del desarrollo de 
las capacidades cognoscitivas en la edad prescolar (pp.15-25). 
Moscú: Vneshtorgizdat.

López, J. H, & Gómez, A. M. S. (1996). El diagnóstico: un instrumento 
de trabajo pedagógico de preescolar a escolar. Habana: Pueblo 
y Educación.

López, J. H, e cols. (1990-2003). Conversaciones personales 
y debates científicos y cursos en la Cátedra L.S. Vygotski. 
Universidad de La Habana, Habana, Cuba.

Lorenzo, S. L. (1980). El papel de la asimilación de la planificación 
gráfica de la construcción en el desarrollo intelectual de los niños 
de edad preescolar. Tesis de Doctorado, Moscú.

Lorenzo, S. L. (1981). Las acciones internas de modelación y 
las capacidades intelectuales de los niños de edad prescolar.  
Varona  6,7, 34-50.

Lorenzo, S. L. (1982). La actividad de construcción y el desarrollo 
intelectual en la edad prescolar. Simientes, 2, 33-38.

Lorenzo, S. L. (1987). La formación de habilidades intelectuales en el 
proceso de enseñanza de la construcción. Simientes, 1, 37-42.

Lorenzo, S. L. (1988). Utilización de acciones modeladoras gráficas 
como medio para desarrollar el pensamiento de los prescolares 
en el proceso de enseñanza de la actividad de construcción. Em 
A. M. S. Gómez & J. H. López, Investigaciones psicológicas y 
pedagógicas acerca del niño preescolar (pp. 110-117). Habana: 
Pueblo y Educación.

La  Psicología Educacional y el Sistema de Educación en Cuba  *  Guillermo Arias Beatón



162

Lorenzo, S. L. (1990). Formación de las capacidades para la 
modelación evidente durante las clases de construcción 
organizadas con grupos de diferente edad en el jardín de la 
infancia. Em L. A. Venguer & J. H. López, Particularidades del 
desarrollo de las capacidades cognoscitivas en la edad preescolar 
(pp. 64-71). Moscú: Vneshtorgizat.

Lorenzo, S. L. (1995a). Formación y desarrollo de las capacidades 
intelectuales y creativas en los juegos de construcción de los 
niños de edad prescolar. Em S. L. Lorenzo, L. A. Cao, & E. Á. 
M., Estudio sobre las particularidades del desarrollo del niño 
prescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

Lorenzo, S. L. (1995b). Papel de la asimilación de acciones 
de modelación en la actividad de dibujo: Su influencia en el 
desarrollo de las capacidades intelectuales y creativas de 
prescolares mayores. Em S. L. Lorenzo, L. A. Cao, & A. M. S. 
Gómez, Estudio sobre las particularidades del desarrollo del niño 
prescolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

Louis, G. P. (2003). Condiciones del desarrollo infantil y la dinámica 
familiar. Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología, Universidad 
de La Habana, Cuba.

Luz y Caballero, J. C. de La. (1999). Obras de la Biblioteca de Clásicos 
Cubanos. Tomo cinco. Habana: Imagen Contemporánea.

Luz y Caballero, J. C. de La. (2001a). Obras, Escritos Educativos II. 
Habana: Imagen Contemporánea.

Luz y Caballero, J. C. de La. (2001b). Obras, Escritos Educativos II. 
Habana: Imagen Contemporánea.

Martí, J. (1975). Obras Completas. Habana: Editorial de Ciencias 
Sociales.

Martí, J. (1983). Otras crónicas de Nueva York. Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales.

Mendoza, F. M. (1988a). La asimilación de las acciones mecánicas 
mediante la construcción y transformación de modelos de 
mecanismos simples. Em A. M. S. Gómez & J. H. López, 
Investigaciones psicológicas y pedagógicas acerca del niño 
preescolar (pp. 91-100). Habana: Pueblo y Educación.

Mendoza, F. M. (1988b). La utilización de esquemas por los niños 
del quinto año de vida. En A. M. S. Gómez & J. H. López, 
Investigaciones psicológicas y pedagógicas acerca del niño 
preescolar (pp. 74-89). Habana: Pueblo y Educación.

Mendoza, F. M. (1989). Acciones instrumentales en la edad temprana 
y su valor para el desarrollo intelectual. Simientes, 43.

Mendoza, F. M. (1990). Dependencia entre la formación de la actitud 
emocional positiva hacia las acciones con objetos y la asimilación 
del método de cumplirlas. Em L. A. Venguer & J. H. López, 
Particularidades del desarrollo de las capacidades cognoscitivas 
en la edad prescolar (pp. 100-108). Moscú: Vneshtorgizdat.

MINED-CELEP. (1999). Estudio longitudinal del proceso educativo 
y de su influencia en el desarrollo de los niños desde el 4to 
año de vida hasta la culminación el primer grado. Informe de 
Investigación. Habana.

Ministerio de Educación. (1973). III Encuentro de psicólogos que 
trabajan en la Educación. Habana: Ministerio de Educación 
Ciudad de La Habana, Cuba.

Ministerio de Educación. (1975). IV Encuentro de psicólogos que 
trabajan en la Educación. Habana: Ministerio de Educación 
Ciudad de La Habana, Cuba.

Ministerio de Educación. (1992). Educa a tu hijo. Programa para la 
familia dirigido al desarrollo integral del niño (Vols. 1-9). Habana: 
Pueblo y Educación.

Ministerio de Educación. (1994). En torno al Programa de Educación 
Preescolar. Habana. Pueblo y Educación.

Mitjans, A. (1991). La relación entre personalidad, motivación, 
creatividad. Implicaciones en la práctica educativa. Revista 
cubana de Psicología, 7(2-3), 104-121.

Montero, P. R. (1996). Reflexión y aprendizaje en el aula. Habana: 
Pueblo y Educación.

Mújina, V. S. (1981). Características psicológicas del preescolar y del 
preescolar. Em A. Petrovsky, Psicología Evolutiva y Pedagógica. 
Habana: Pueblo y Educación.

Muzio, P. A. (1989). Apuntes sobre evaluación y diagnóstico infantil. 
Faculdade de Psicologia, Universidad de La Habana, Cuba.

Muzio, P. A. (1990). Mi familia es así. Habana: Ciencias Sociales.

Muzio, P. A. (2002). Psicología de la Familia. Una aproximación a su 
estudio. Habana: Félix Varela.

Novoselova, S. (1981). El desarrollo de pensamiento en la edad 
temprana. Habana: Pueblo y Educación.

Pacheco, G. (1998). El problema de lo biológico y lo social en la 
conformación de lo psíquico: hacia un análisis histórico y dialéctico. 
Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología, Universidad de La 
Habana, Cuba.

Pacheco, G. (2002). Función educativa de los padres y modelos 
de crianza en su familia de origen: un proceso de construcción 
individual. Tesis en opción al grado científico de Master en 
Psicología Educativa, Facultad de Psicología, Universidad de La 
Habana, Cuba.

Pardo, I. H. (2005). Orientación psicopedagógica a las familias con 
niños con dificultades en el aprendizaje en las edades de 6-7. 
Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Pardo, P. I. (1995). Caracterización de la influencia educativa en 
familias de condiciones Socioculturales  y estructurales extremas. 
Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología, Universidad de La 
Habana, Cuba.

Rey, F. L. G. (1989a). Personalidad y comunicación: su relación 
técnica y metodológica. Em Colectivo de autores, Temas sobre 
la actividad y la comunicación (pp. 327-347). Habana: Ciencias 
Sociales.

Rey, F. L. G. (1994). Comunicación Educativa y el Desarrollo de la 
Personalidad. Cd. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Rey, F. L. G. (2000). La psicología en Cuba: Un relato para su 
historia. Revista Interamericana de Psicología, 34(2), 57-268.

Rey, F. L. G., & Martinez A. M. (1989). La personalidad su educación 
y desarrollo. Habana: Pueblo y Educación.

Reyes, O. G. (2005). Alternativa metodológica para el desarrollo 
de la independencia en escolares con retraso mental leve del 
segundo y tercer ciclo que asisten a la escuela especial. Facultad 
de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Rivero, M. R. (1999). Papel de los modelos gráficos en el desarrollo 
intelectual de retrasados mentales leves. Tesis de Maestría, 
ICCP, Habana, Cuba. 

Rivero,  M. R. (2001). Influencia de la modelación en el desarrollo 
intelectual de retrasados mentales leves. Tesis de Doctorado, 
ICCP, Habana, Cuba.

Rivero, M. R., & Quílez, L. I. (2001). La modelación espacial: una vía 
para la corrección y compensación de los retrasados mentales. 
Artículo inédito. Camagüey.

Rivero, M. R., & Quílez, L. I. (1995a). Influencia de la modelación 
en el desarrollo intelectual de escolares retrasados mentales. 
Trabajo investigativo. Camagüey.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 155-164.



163

Rivero, M. R., & Quílez, L. I. (1995b). Influencia de las acciones 
de modelación en el desarrollo del pensamiento de escolares 
retrasados mentales. Investigación. Camagüey.

Roche, O. (2000). Una aproximación a la Psicoterapia Científica 
desde una perspectiva histórica y dialéctica. Tesis de Maestría, 
Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Habana, 
Cuba.

Roche, O., & Tocabens, B. E. (1999). El Proceso de Diagnóstico en 
la Orientación Psicológica. Em Colectivo de autores, La creación 
y evaluación de servicios de Orientación y Atención Psicológica. 
Centro de Orientación y Atención Psicológica a la Población 
Alfonso Bernal del Riesgo, Facultad de Psicología, Universidad 
de La Habana, Habana, Cuba.

Rodríguez, E. (2002). Diferencias individuales. Módulo de maestría 
de Psicología Educativa, Faculdade de Psicologia, Universidad 
de  La Habana, Cuba.

Rodríguez, M. del P. S. (2001). Los educadores potenciadores del 
desarrollo infantil. Sus cualidades profesionales y personales. 
Tesis de Maestría, CELEP, Habana, Cuba.

Roloff, G. e cols. (1987). Investigaciones psicodagógicas acerca del 
escolar cubano. Habana: Pueblo y Educación.

Rousseau, J. J. (1973). Emilio, o La Educación en Obras Escogidas. 
Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Rubinstein, S. L. (1965). El ser y la conciencia. Habana: 
Universitaria.

Rubinstein, S. L. (1972). Principio de Psicología General. Habana: 
Revolucionaria.

Ruiz, D. (2001). La categoría Zona de Desarrollo Próximo como 
método para la optimización del proceso de potenciación del 
desarrollo infantil. Trabalho de Diploma, Faculdade de Psicología, 
Universidad de La Habana, Habana, Cuba.

Sarduy, A. L. (1996a). Interacción en zona de desarrollo próximo. 
Qué puede para bien y qué para mal. Habana: ICCP-ARGOS.

Sarduy, A. L. (1996b). Pensamiento, análisis y autorregulación 
de la actividad cognitiva de los alumnos. Habana: Pueblo y 
Educación.

Serra, D. J. G. (2003). Martí, Vygotski y el carácter sociohistórico del 
ser humano. Revista Cubana de Psicología, 20(3), 256-259.

Sotomayor, I., & Muñoz, N. (1999). Relación entre el proceso de 
estimulación de la familia y los niveles de funcionamiento 
psicológico en niños de alto riesgo en edad temprana y preescolar. 
Trabajo de Diploma, Facultad de Psicología, Universidad de La 
Habana, Cuba.

Tejeda, C. G. (2007). El papel de la familia en la potenciación 
del desarrollo infantil. Una propuesta para su fortalecimiento. 
Trabalho de diploma, Faculdade de Psicologia, Universidad de la 
Habana, Habana, Cuba.

Tintorer, T. (1998). Promoción de niveles superiores de funcionamiento 
psicológico en niño alto riesgo: una propuesta metodológica en 
pos del mejoramiento de la labor educativa de los padres. Tesis, 
Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Tocabens, B. E. (2001). Los niveles de ayuda en la relación 
terapéutica. Un análisis para su comprensión desde el enfoque 
histórico-cultural. Tesis de Maestría, Facultad de Psicología, 
Universidad de La Habana, Cuba.

UNICEF. (1990). Declaración Mundial sobre la Educación para Todos 
y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de 
Aprendizaje. Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. 
New York: Comisión Interangencial (PNUD; UNESCO; UNICEF; 
BANCO MUNDIAL).

Valdés, J. J. G. (1984). Apuntes para una Historia de la Psicología 
en Cuba. Obra inédita.

Varela, F.  (1999). Ética y Anticipación del Pensamiento de la 
Emancipación Cubana. Habana: Imagen Contemporánea.

Vega, R. V. (1988). Trastornos psicológicos del niño y del adolescente. 
Faculdade de Psicologia, Universidad de la Habana, Habana, 
Cuba.

Vega, R. V. (1989). Psicoterapia Infantil. Habana: Pueblo y 
Educación.

Velázquez, P. (2002). Desarrollo intelectual en niños de alto riesgo 
en el primer grado. Tesis de Diploma, Facultad de Psicología, 
Universidad de la Habana, Habana, Cuba.

Venguer, L. A. (1976). Temas de psicología preescolar. Habana: 
Científico-Técnica.

Venguer, L. A., & López, J. H. (1990). Desarrollo de las capacidades 
cognoscitivas del prescolar como procedimiento para dominar las 
formas mediatas del conocimiento. Em L. A. Venguer & J. H. López, 
Particularidades del desarrollo de las capacidades cognoscitivas 
en la edad prescolar (pp 5-14). Moscú: Vneshtorgizdat.

Vives, J. L. (1997). Las disciplinas. Valencia, España: Artes Gráficas 
Soler.

Vygodskaia, G. (1997). Discurso de Gita L. Vygodskaia con motivo 
de la apertura del 19º Coloquio de la Sociedad Internacional de la 
Psicología Escolar (ISPA). Revista Cuadernos Educación UCAB, 
1.

Vygotski, L. S.  (1996). Obras Escogidas. Tomo IV. Madrid: 
Aprendizaje/Visor.

Vygotski, L. S. (1972). Psicología del Arte. Barcelona, España: Breve 
Biblioteca de Reforma Barral.

Vygotski, L. S. (1981). Pensamiento y lenguaje. Habana: Edición 
Revolucionaria.

Vygotski, L. S. (1987). Historia del desarrollo de las funciones 
psíquicas superiores. Habana: Científico Técnica.

Vygotski, L. S. (1988). Interacción entre enseñanza y desarrollo. 
Em Colectivo de Autores, Selección de Lecturas de Psicología 
de las Edades I.  Habana: Editorial del Ministerio de Educación 
Superior.

Vygotski, L. S. (1989). Fundamentos de Defectología. Obras 
Completas. Habana: Pueblo y Educación.

Vygotski, L. S. (1991). Obras Escogidas. Tomo I. Madrid: Aprendizaje/
Visor.

Vygotski, L. S. (1993). Obras Escogidas. Tomo II. Madrid: 
Aprendizaje/Visor. 

Vygotski, L. S. (1995). Obras Escogidas. Tomo III. Madrid: 
Aprendizaje/Visor.

Vygotski, L. S. (1999). Imaginación y creación en la edad infantil. 

(2a ed.). Habana: Pueblo y Educación.
Vygotski, L. S. (2001). Psicología Pedagógica. Un curso breve. 

Buenos Aires: Aique.

Vygotski, L. S. (2004). Teoría de las Emociones. Estudio histórico-
psicológico. Madrid: Akal.

La  Psicología Educacional y el Sistema de Educación en Cuba  *  Guillermo Arias Beatón



164

Sobre o Autor
Guillermo Arias Beatón
Professor Titular da Facultad de Psicología 
Universidad de La Habana
Bolsista CAPES/USP 2009

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009 * 155-164.

Recebido em: 24/05/2009
Aceito em: 25/07/2009



165

Resenhas

A vida e suas incongruências 
Life and inconsistencies

Novaes, M. H. (2008). Paradoxos Contemporâneos.  
Rio de Janeiro, R.J.: E-papers, 154 p. 

Maria Helena Novaes é uma das pioneiras da 
Psicologia no Brasil, doutora em Psicologia com pós-
doutorado em Genebra e Paris, livre-docente aposentada da 
UFRJ, voltada para a área educacional, mas também uma 
grande pensadora, como o leitor pode detectar lendo o livro 
aqui resenhado. 

Na Apresentação, a Autora esclarece o desejo que 
a levou a escrever o livro em que apresenta os desafios da 
contemporaneidade de forma reflexiva e crítica. Na obra, são 
enfocados 12 conjuntos de paradoxos, cada um é precedido 
de uma poesia, que enuncia o tema e algumas reflexões e 
análises sobre as questões a serem consideradas.

Os primeiros paradoxos estão relacionados com 
o que é a vida e tratam da eterna busca do seu sentido, 
em suas múltiplas interpretações, em um mundo em que 
a  globalização pulveriza as identidades culturais e cria 
desigualdades marcantes tanto na cultura como no tempo-
espaço, o local e o global. Na modernidade, para superar 
estes paradoxos, é preciso considerar sua experiência 
como uma forma reflexiva de vida, implicando em examinar 
continuamente as práticas vigentes, a escala espaço-tempo. 
Várias interações subjacentes são analisadas. 

O segundo grupo de paradoxos trata da necessidade 
de se conhecer o homem e a reflexão tem por título: 
“A matriz sócio-cultural do homem contemporâneo”. 
Sem este conhecimento, é inviável a definição de uma 
“política de vida que tenha por base as liberdades do ser 
humano, visando explorar suas inúmeras oportunidades de 
desenvolvimento” (p. 19). Como ponto de partida, sugere o 
uso de uma Mandala em que tempo x espaço constituem 
uma articulação fundamental na compreensão do homem 
contemporâneo e das contingências de vida na atualidade. 
Uma visão transdisciplinar é um caminho para analisar tal 
complexidade.

A poesia que enuncia os paradoxos seguintes começa 
assim (p. 31): 

 A justiça social

 No desterro da moral

 A pressa do julgamento

 Na falta do discernimento

e fecha com esperança.
Trata-se do tempo de cada um, das sociedades, 

das culturas e das civilizações. “O tempo marca, delimita 
e configura o trajeto de vida” (p. 33). Em suas reflexões, 
retoma as investigações psicológicas sobre os vários tipos 
de tempo: o tempo presente ou microgenético, o tempo 
vivido ou ontogenético, o tempo histórico ou cultural e o 
tempo prospectivo ou orientado. Os tempos estão inter-
relacionados. Faz um breve histórico do controle do tempo e 
de seu significado nas várias épocas e culturas. 

Os paradoxos de número quatro são concernentes 
à experiência subjetiva do tempo em que momentos 
e eventos se sucedem na experiência singular do ser 
humano. A memória humana tem um papel indispensável 
na elaboração da própria cronologia, organiza nossas 
experiências. Vários aspectos da relação homem-tempo são 
revistos, considerando também as habilidades para dominar 
e usufruir o tempo, as estratégias para estudar esta questão 
e programar o tempo.

Os paradoxos apresentados a seguir dizem respeito 
à construção da identidade face às múltiplas alternativas 
e dificuldades da contemporaneidade. Discute aspectos 
conceituais e situações de risco gerados pela globalização 
tanto quando se busca a identidade pessoal como a do país. 
Conclui que:

O desafio do homem será, pois, como conviver com 

todas essas ameaças e sobreviver com uma identidade 

flutuante, mas autêntica e coerente (p. 75).

 

 O vício do celular

 Na busca do lugar

 O olho do computador

 No calor do cobertor (p. 77)

Assim começa a apresentação dos paradoxos em 
que considera vários aspectos da crise social vivenciada 
na atualidade e vê no restabelecimento da convivência a 
via de solução. A convivência em sentido mais amplo com 
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humanos, com a natureza, a ciência, a tecnologia e a religião 
é a via para superar muitos dos problemas do mundo atual. 
Os saltos a ocorrer estão ligados a:

Valores impregnantes relacionados à ética, estética, 

subjetividade, feminilização, qualidade de vida, 

e saber com criatividade, a fim de promover as 

mudanças sociais necessárias e possíveis (p. 81).   

As múltiplas implicações da convivência para solução 
de crises também são apresentadas.

Os paradoxos seguintes mostram a necessidade de 
se trabalhar melhor a área educacional pela oportunidade que 
viabiliza de se construir uma sociedade mais justa e solidária, 
é veículo para se superar algumas marcas negativas da 
atualidade, entre as quais o consumismo exagerado, a 
alienação presente, o individualismo e o imediatismo, 
imaginário, afeto, corpo, vínculos, relações humanas, ou seja, 
é preciso renovar a educação para favorecer o intercâmbio e 
a troca no convívio humano (p. 97).   

Os paradoxos de número oito decorrem das 
contingências atuais vivenciadas pela família. Assim 
começa:

  O desfile da roupagem

  No vulgar da tatuagem

  Na verdade buscada

  Na mentira deslavada (p. 99)

Desmoronam-se os princípios e valores que 
sustentaram o casamento, a família, as relações conjugais, 
as noções de dever, de dedicação de responsabilidade, de 
amor legitimado. Muitas mudanças ocorreram na família 
em decorrência do materialismo e do hedonismo, da livre 
expressão individual, da emancipação sexual, do exagero 
do bem estar, substituindo valores. A cultura atual elegeu o 
corpo como o capital em que se deve investir em busca de 
saúde, juventude estética e lazer. Muitas são as dificuldades 
que hoje a família encontra para se manter coesa, é preciso 
encontrar caminhos que a sustentem. 

Os paradoxos de número nove dizem respeito a uma 
evolução constante e por vezes desconcertante. Trata-se de 
tecnologia e comunicação. A questão subjacente é: até que 
ponto tanta informação pode ser absorvida pelo homem e 

realmente contribui para o saber humano? Qual o impacto da 
passagem da mídia de massa para a mídia personalizada? 
E dos novos cenários de comunicação? Trata-se de questão 
cognitiva, comportamental, social, econômica e política. Há 
muito que se pesquisar e pensar.

O contato e a vivência entre gerações e o processo 
criativo é o tema dos paradoxos seguintes, o que requer 
cuidado com as raízes étnicas, sociais e culturais (p. 
125). Apresenta estratégias que são de valia e de efeito 
social, enfocando o papel da criatividade no ajustamento e 
adaptação ao meio (p. 129). 

Nos paradoxos XI, são retomados aspectos pelos 
quais a Autora passou rapidamente nos anteriores, tendo se 
detido mais no anterior - o envelhecimento no mundo cheio 
de contradições, em que as várias gerações convivem. 
Enfoca justamente o envelhecimento como uma passagem 
transgeracional. Mais especificamente diz (p. 139):

Em síntese, o envelhecer saudável ensina que o tempo 

obriga a pessoa a tentar viver aquilo que se deseja, 

apesar das circunstâncias e dos acontecimentos, não 

se iludindo, nem o enganando, porém continuando a 

fazer projetos de vida.

Pode ser gerada uma melhor qualidade de vida 
Os paradoxos XII são anunciados nos versos:

  A ousadia do ter

  Na covardia do ser

  .

  .

  .

  E... a vida tende a dar certo

  Nós é que a complicamos

Diante de tantas contradições e das complexidades 
hoje vivenciadas, é possível construir a esperança de 
superação e mudar as relações com o mundo.

Após cada série de paradoxos, o leitor encontra 
as referências que podem ser textos a serem relidos para 
enriquecer o universo de ideias que Maria Helena Novaes 
apresenta em seu livro.   
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Orientação à queixa escolar: uma nova prática em psicologia clínica

Psychological guidance of school complaints: a new pratice in clinical Psychology

 SOUZA, B. de P. (Org.). (2007). Orientação à queixa escolar.  
São Paulo: Casa do Psicólogo, 419 p.                                                                                                                                               

“Orientação à queixa escolar” destoa das 
publicações psiquiatrizantes que abundam no mercado 
editorial da psicologia, constituindo-se a partir do encontro 
de várias perspectivas: a crítica à patologização da queixa 
escolar e às políticas públicas de educação; as consultas 
terapêuticas winnicottianas; o materialismo histórico; 
a esquizoanálise e a psicologia institucional. Contra o 
conformismo que parasita as relações entre psicologia e 
educação desde os anos 1920, mas vem se rompendo nos 
últimos 30 anos de psicologia brasileira, faz-nos ver que uma 
atuação, mesmo clínica, em psicologia escolar, não precisa 
ser apolítica nem tecnicamente distante da escola. 

O espaço clínico é tratado como catalisador para que 
a compreensão dos funcionamentos institucionais propicie 
a criação de uma nova prática psicológica. O profissional 
surge como orientador, como disparador de possibilidades 
de mudança mesmo em situações escolares adversas a um 
desenvolvimento humano emancipador. O livro sintetiza-nos 
uma das propostas teórico-práticas criadas no Serviço de 
Orientação à Queixa Escolar do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (SePE-IPUSP), através de 18 
capítulos. Eles são redigidos, na sua maioria, pela própria 
Beatriz de Paula Souza (psicóloga do referido serviço), por 
ex-alunos ligados ao SePE-IPUSP e docentes do IPUSP.

Reconhecendo os meandros da construção 
da queixa, o livro procura superar o excesso de 
encaminhamentos para a psicoterapia originários da clínica 
da queixa escolar. Também, divulga uma prática que 
diminuiu consideravelmente o percentual de desistências 
(55%) subsequente ao psicodiagnóstico tradicional da 
queixa escolar (e da assustadora proporção de 38% de 
famílias que abandonam o atendimento após as entrevistas 
iniciais). Os funcionamentos institucionais, os anseios e os 
problemas de comunicação entre os envolvidos na queixa 
são interpretados como as determinações mais próximas da 
queixa escolar, sem que haja o tradicional recuo investigativo 
às (reais, porém muito frequentemente inessenciais) 
minúcias da história psicomotora ou familiar do aluno e 
aos velhos laudos psicológicos que têm sido verdadeiros 
passaportes para a marginalização escolar/política de tantos 
brasileiros. B.P. Souza e os demais autores defendem, 
sim, um aprofundamento progressivo no conhecimento 
das camadas de poder da cena escolar. Ver a escola, os 

cadernos, conversar com os professores, proporcionar 
encontros entre famílias para o apoio frente a problemas 
semelhantes, conhecer os fundamentos da alfabetização e 
das teorias sobre o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem são tarefas importantíssimas para o novo 
clínico. 

As intervenções procuram recuperar o desejo de 
estar na escola e avivar a confiança das crianças em sua 
capacidade de aprender e a dos adultos em educá-las, 
ambos relegados a segundo plano em benefício de ideias 
equivocadas que embaraçam a compreensão das múltiplas 
determinações do processo ensino-aprendizagem. É o caso 
da patologização da queixa escolar (via dislexia e déficit 
de atenção/hiperatividade) e das informações “trágicas”, 
abelhudas e inconvenientes, que circulam no espaço 
escolar sobre a difícil vida das crianças e suas famílias. 
Mostrando a intimidade de várias escolas públicas paulistas, 
o livro procura romper com os excessos de criticismo dos 
psicólogos perante o trabalho dos professores, embora sem 
esquecer a violência com que estes, reproduzindo velhos 
discursos da sociedade brasileira, trazem, pela porta dos 
fundos aberta pela patologização, preconceitos de raça e 
classe social. 

O capítulo de Kelly Sobral e Beatriz de Paula Souza 
mostra, no esquecimento kafkiano que envolve a população-
objeto de queixa, o negativo das predileções da escola, 
consubstanciado na exclusão rotineira que ela promove: 
o “discurso queixoso” é mais frequente no sistema público 
estadual, recai mais sobre meninos que meninas e até a 4ª 
série do ensino fundamental (já que os alunos mais velhos, 
adolescentes, são “caso sério”, convertido não em objeto de 
queixa escolar, mas em sujeitos atendidos por Conselhos 
Tutelares e programas socioeducativos). O livro aponta 
a carência de estatísticas estaduais e nacionais sobre o 
perfil da queixa escolar e o desempenho da escola pública, 
lacunas que dificultam tanto a pesquisa quanto a práxis 
política de psicólogos, professores e cidadãos interessados 
no assunto. 

O texto de José Moura Gonçalves Filho enfoca as 
experiências de humilhação da população trabalhadora, 
apanhando os psicólogos em susto. Ou, para trocar 
uma letra: em “surto” teórico coletivo, caracterizado pela 
incapacidade generalizada de tomar contato com a realidade 
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e praticar uma intervenção que supere preconceitos, 
conhecendo efetivamente o cotidiano da população 
atendida. Contribuindo para sanar essa ignorância, o livro 
produz um marco interpretativo capaz de auxiliar muito na 
compreensão de vários fenômenos que se agregam sob o 
rótulo de “queixa escolar” na clínica psicológica. Caso dos 
alunos “copistas” (que copiam textos, mas não sabem ler) 
e os atrasados/abandonados em classes massificadas, 
homogêneas. Damos, então, razão a Sérgio Leite, que, 
gramsciano, enxerga na escola um espaço em que ocorrem 
conflitos ideológicos nos quais a neutralidade é impossível. 
Pode-se concluir que as supramencionadas ignorâncias do 
psicólogo têm função na manutenção do status quo. Para 
quem está dentro ou fora da escola, esta torna-se região na 
qual toda interpretação é enunciada numa zona de tensão 
permanente, num espaço social em que emergem fenômenos 
às vezes pouco documentados. Eles exigem um olhar novo 
de todos os partícipes da vida escolar. Neste sentido, não há 
boa intervenção junto à queixa escolar sem a permanente 
produção de conhecimento do e para o coletivo escolar.

A comunicação entre posicionamento político nos 
níveis micro (o da interpretação teórico-prática de casos 
particulares) e macrossocial (a luta pela mudança das 
políticas públicas e dos fenômenos culturais causadores da 
queixa) consolida-se nas considerações finais de Beatriz 
de Paula Souza. A autora frisa a necessidade de que os 
psicólogos se integrem nas lutas por uma melhor qualidade 
de ensino. Uma ação que a própria autora empreende é 
a construção de redes de profissionais que compartilham 
o objetivo de construir novas práticas de atendimento 
psicológico às queixas escolares, práticas envolvidas com a 
crítica dos modelos medicalizantes de subjetividade através 
da compreensão social e histórica desta última, com a 
circulação de informações, pesquisas e discussões sobre as 
práticas e políticas relacionadas à psicologia escolar. Mas 
cremos que outras possibilidades de ação política podem 
ser inspiradas pelos escritos coligidos nesse excelente 
“Orientação à queixa escolar”.

Gisele Toassa 
Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano - IP-USP
Docente na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.
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Psicologia Escolar e Educacional: compromissos com a educação brasileira

Educational and School Psychology: commitments with Brazilian education

Albertina Mitjáns Martinez 

Constitui um verdadeiro desafio analisar as diferentes 
possibilidades por meio das quais uma ciência particular ou 
um grêmio profissional podem expressar compromissos 
com uma realidade social. No caso da Psicologia Escolar e 
Educacional e dos psicólogos que trabalham nos contextos 
educativos, seu compromisso com a educação brasileira 
pode evidenciar-se de diferentes formas, porém dados 
os limites de este espaço, me centrarei no aspecto que 
considero central: o compromisso dos psicólogos com a 
transformação dos processos educativos, com a efetivação 
das mudanças necessárias que demanda a melhoria da 
qualidade da educação no país.

Em relação à forma em que tenho formulado o que 
considero ser o compromisso essencial dos psicólogos com 
a educação brasileira, parece-me importante esclarecer dois 
aspectos: por uma parte a ênfase nos psicólogos mais do 
que na Psicologia e por outra os diferentes níveis nos quais 
os psicólogos podem contribuir à melhoria da qualidade da 
educação brasileira. 

Já em um trabalho anterior (Mitjáns Martínez, 2003a) 
salientava a importância de discutir a noção de  compromisso 
social  devido  a que  o significado que atribuímos  a essa 
noção   e  o sentido que tem para cada um dos que fazemos 
psicologia torna-se altamente diferenciado em função de 
nossa formação , nossa ideologia , nossos contextos de 
constituição e de atuação e de outros  muitos  fatores. 

Compromisso social, da mesma forma do que acontece 
com os conceitos de ética e cidadania constitui um desses 
conceitos que com freqüência de tanto ser utilizados com 
acepções e sentidos diferentes correm o risco de representar 
palavras “vazias” cujo real  alcance quando utilizadas escapa 
à nossa compreensão. Às vezes incluso formam parte de 
uma espécie de modismo que as coloca como parte de um 
discurso politicamente correto porém que pouco tem a ver 
com as práticas sociais  reais de quem as utiliza.  

Nesse trabalho também analisava quem o sujeito do 
compromisso social: o compromisso social é da psicologia? 
Ou é dos psicólogos? É o corpus articulado de conhecimentos 
representado pela psicologia como ciência particular quem 
se compromete socialmente ou são os psicólogos, ou seja, 
os produtores desses conhecimentos, e os que os utilizam 

nas suas práticas profissionais específicas? 
Chamava, na época, a uma discussão dessas 

questões e personalizava o compromisso social nos 
psicólogos na sua condição de sujeitos por considerar que 
são os indivíduos com sua ação, seja no fazer ciência, seja 
na utilização dela nos diversos contextos nos quais trabalha, 
os que efetivamente expressam de uma ou outra forma (ou 
não!!), seu compromisso com a transformação da realidade 
social. Considero que personalizar o compromisso nos 
indivíduos resulta também importante porque contribui para 
a necessária reflexão individual do que profissionalmente 
se faz e com que objetivo se faz, elemento importante na 
produção de novos sentidos subjetivos3 mobilizadores da 
própria ação. Assim os psicólogos que atuam no campo 
da educação na sua condição de sujeitos revelam-se, a 
meu modo de ver, como o elemento central na análise do 
compromisso da psicologia com a educação brasileira.

Outro aspecto que merece ser esclarecido é ao que 
estou me referindo quando defendo que as transformações 
dos processos educativos e as necessárias mudanças que 
demanda a educação brasileira constituem o compromisso 
essencial dos psicólogos com a educação. Uma afirmação 
de tal abrangência pode ser interpretada como uma 
meta sumamente pretensiosa, até mesmo inalcançável 
e conseqüentemente desmobilizadora. Muito mais se 
levando em conta que nos processos educacionais e nas 
suas necessárias transformações intervem múltiplos fatores 
- econômicos, políticos, ideológicos, culturais, históricos 
- e não apenas fatores de ordem técnica ou científica.  E 
considerando, além do anterior, que na educação, como 
prática social, participam uma ampla gama de profissionais, 
entre os quais os psicólogos constituem apenas uma 
pequena parte. 

No entanto, o que desejo enfatizar quando defendo 
o compromisso dos psicólogos com as mudanças 
que a educação brasileira demanda como sendo seu 
compromisso essencial é sua participação consciente, 
ativa e compromissada na promoção e efetivação de 
3  A categoria de sentido subjetivo refere-se a uma unidade 
psicológica da  subjetividade que representa a “relação inseparável 
do emocional e o simbólico onde um evoca ao outro sem ser a sua 
causa” (González Rey, 2002, p.168)   
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transformações nos lugares onde exerce sua ação científico-
profissional e no marco de abrangência desta. Também 
incluo sua participação consciente, ativa e criativa nas 
formas em que se organizam ou poder-se-iam organizar 
para potenciar sua ação. Assim, tanto a participação ativa 
na formulação e discussão de políticas publicas, como tem 
sido promovida pelo Conselho Federal e pelos Conselhos 
Regionais de Psicologia, quanto o trabalho que promove 
uma significativa melhoria da qualidade do trabalho docente-
educativo em uma escola concreta, constituem expressões 
do compromisso com as mudanças almejadas.  

Hoje os psicólogos escolares e educacionais 
trabalham em múltiplos espaços educativos nos quais 
realizam diversas e importantes tarefas: casas abrigos, 
programas de educação comunitária, penitenciárias, meios de 
difusão massiva, universidades coorporativas, entre outros. 
No entanto, sua contribuição às mudanças requeridas na 
educação brasileira, se dá essencialmente, no seu trabalho 
compromissado no sistema educativo, o qual constitui o eixo 
central da estruturação da educação como prática social no 
país e um dos principais lócus onde os sérios problemas da 
educação brasileira são gerados.

A relevância que lhe confiro ao trabalho dos 
psicólogos escolares ou educacionais  no sistema educativo 
(sem desmerecer, naturalmente, o trabalho dos psicólogos 
em outros contextos) se expressa na minha própria 
conceitualização da Psicologia Escolar, a qual considero 
como:  

Um campo de atuação do psicólogo (e eventualmente 
de produção científica) caracterizado pela utilização da 
Psicologia no contexto escolar, com o objetivo de contribuir 
para otimizar o processo educativo, entendido este como 
complexo processo de transmissão cultural e de espaço de 
desenvolvimento da subjetividade (Mitjáns Martínez, 2003b, 
p.107).

A especificidade do que denomino Psicologia Escolar 
em relação a outras áreas ou ramos da psicologia, tal como 
estão constituídas hoje, está dada pela conjunção de dois 
elementos. Em primeiro lugar, pelo seu objetivo sendo esse a 
contribuição para a otimização dos processos educativos que 
acontecem no contexto escolar entendidos estes processos 
de forma amplia e também complexa devido aos múltiplos 
fatores que neles intervém (não apenas aqueles de ordem 
pedagógica, mas também da ordem subjetiva, relacional e 
organizacional). E, em segundo lugar, pelo locus de atuação 
constituído pelas diferentes instâncias do sistema educativo, 
em especial a instituição escolar. 

Tanto os psicólogos que trabalham em instituições do 
sistema educativo nos seus diferentes níveis e modalidades 
- desde a educação infantil até as crescentes formas de 
educação a distância - quanto aqueles que ocupam posições 
de gerencia, formação e assessoria técnica nas diferentes 
instâncias em que o sistema educativo se organiza - desde 
secretarias municipais até os órgãos do Ministério de 
Educação – podem expressar seu compromisso com as 
necessárias transformações da educação brasileira a partir 

de um trabalho criativo e inovador direcionado a promover, 
desde o lugar que ocupam,  formas de trabalho que contribuam 
para processos educativos realmente sólidos e eficazes. 
Isto implica, inevitavelmente, a revisão e o aprimoramento 
constante das práticas científico-profissionais a adoção de 
posturas proativas e criativas. 

A MUDANÇA NAS PRÁTICAS TRADICIONAIS E A 
EMERGÊNCIA DE NOVAS PRÁTICAS CIENTÍFICO 
- PROFISSIONAIS: CONDIÇÃO ESSENCIAL 
PARA EXERCER O COMPROMISSO COM A 
TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO.

Enfatizo que o compromisso dos psicólogos com 
as necessárias transformações da educação passa 
necessariamente pela reflexão aprofundada sobre a própria 
prática científico - profissional e pela continua transformação 
desta visando sua atualização e adequação às demandas 
que a concretização de processos educativos mais sólidos e 
efetivos lhe impõem.  

No país se apreciam mudanças graduais na atuação 
dos psicólogos vinculados ao sistema educativo as que 
têm sido influídas pelo debate crítico iniciado na década 
de oitenta em relação às formas de atuação orientadas 
por um modelo clinico - terapêutico que não corresponde 
às demandas que a realidade social coloca à Psicologia, 
assim como pela crescente sensibilização dos psicólogos 
com as transformações sociais que o país demanda. Essas 
mudanças junto à análise de seus determinantes têm sido 
objeto de diferentes estudos e pesquisas entre os que se 
destacam os trabalhos de Cruces & Maluff (2007), Maluff 
(1994, 2003), Meira (2002) e Souza (2007). 

Especificamente nas instituições educativas, se 
evidenciam graduais mudanças nas formas de atuação 
“tradicionais” dos psicólogos, ou seja, naquelas formas de 
atuação que já tem uma história relativamente consolidada 
no país. Por outra parte, têm-se desenvolvido nos últimos 
anos novas formas de atuação profissional que podem 
ser denominadas como “emergentes” por apresentar uma 
configuração relativamente recente e estar ainda pouco 
difundidas. 

Mesmo que as formas de atuação “emergentes” são 
mais abrangentes e complexas do que as tradicionais e 
nesse sentido, potencialmente mais efetivas para promover 
transformações nos processos educativos, consideramos 
que todas as formas de atuação do psicólogo no contexto 
escolar a que faremos referência a seguir, se desenvolvidas 
com criatividade e qualidade, podem ter, de algum modo, 
impactos reais na melhoria da qualidade dos processos 
educativos da escola.   

Formas de atuação “tradicionais”

As formas de atuação que categorizo neste grupo 
estão principalmente associadas à dimensão psicoeducativa 
do contexto escolar, dimensão essa que tem sido o principal 
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objeto de atenção do trabalho na escola e na qual se 
centra a atenção de todos os seus atores, entre eles, os 
psicólogos. Elas estão definidas, em grande parte, pelos 
problemas concretos que, em relação ao desenvolvimento 
e à aprendizagem dos alunos, tem que ser enfrentados 
e resolvidos no cotidiano, e para os quais o trabalho do 
psicólogo se configura como uma resposta. 

1. Avaliação, diagnóstico, atendimento e 
encaminhamento de alunos com dificuldades 
escolares.

A concepção de avaliação e diagnóstico das dificuldades 
escolares tem ido gradualmente variando. Da consideração 
da avaliação e do diagnóstico como um momento específico, 
realizado à margem da situação real onde as dificuldades 
escolares se expressam, centrado no aluno e feito por um 
profissional isolado a partir, fundamentalmente, de testes de 
forte conotação quantitativa ou clínica vem se transformando 
para uma concepção na qual a avaliação e o diagnóstico 
configuram como processos nos que se consideram os 
espaços sócio-relacionais onde as dificuldades escolares se 
expressam, no marco de um trabalho em equipe no qual o 
professor tem um importante papel.

A utilização de diversos instrumentos de investigação, 
como a observação dos alunos em situações de atividade 
escolar cotidiana, as conversações com eles e com aqueles 
com quem eles interagem, assim como, a utilização de jogos 
e situações diversas para a compreensão das causas que 
originam as dificuldades, tem contribuído para superar o 
caráter rotulador do diagnóstico, que em nada ajuda a delinear 
as estratégias de ação psicopedagógicas necessárias para 
a superação das dificuldades detectadas. 

O caráter qualitativo, processual, comunicativo e 
construtivo do diagnóstico e da avaliação das dificuldades 
escolares vai superando, não sem dificuldades, o diagnóstico 
rotulador e estático que caracterizou o diagnóstico das 
dificuldades escolares durante muitos anos. 

Salientamos a importância do trabalho do psicólogo 
direcionado à compreensão da gênese das dificuldades 
escolares, elemento essencial para o delineamento das 
estratégias educativas e cujo acompanhamento, em parceria 
com o professor e com outros profissionais necessários, 
constitui a via para a superação dos problemas detectados.

 A tarefa de encaminhamento dos alunos para outros 
profissionais especializados fora da instituição escolar deve 
ser realizada pelo psicólogo em casos excepcionais, nos 
quais esgotados todos os esforços junto à equipe da escola, 
sua complexidade e especificidade assim o demandem. A 
prática de encaminhar as crianças para outros profissionais, 
sem uma situação excepcional que a justifique, tem sido 
evidenciada em muitos casos como extremamente nociva, 
já que o próprio aluno e a família incorporam a crença da 
existência de sérias dificuldades na criança, o que contribui 
para gerar sentidos subjetivos que “reforçam” a dificuldade 
inicial e que podem inclusive criar dificuldades adicionais.

2. Orientação a alunos e pais. 

O trabalho de orientação aos alunos e pais em relação 
às dificuldades escolares e a outros assuntos de interesse 
para o desenvolvimento do aluno tem constituído uma das 
atuações tradicionais do psicólogo que vai ampliando seu 
foco visando a promoção do desenvolvimento nos alunos de 
recursos psicológicos importantes em correspondência com 
os objetivos da educação integral que a escola propõe. 

Um olhar atento ao desenvolvimento integral dos 
alunos permite ao psicólogo estruturar um trabalho de 
orientação a alunos e pais, seja de forma individualizada, 
seja de forma grupal, que contribua ao desenvolvimento 
almejado. A coordenação de grupos de orientação a pais, em 
função de suas demandas no que diz respeito aos aspectos 
psicológicos do desenvolvimento e da educação dos filhos, 
tem constituído uma das vias mais significativas do trabalho 
do psicólogo neste sentido mais amplo. 

3. Orientação profissional. 

Da tradicional orientação profissional baseada na 
utilização de testes para caracterizar habilidades e interesses 
dos alunos e assim em função dos resultados, analisar 
quais as melhores opções de cursos ou de atividades, a 
orientação profissional vem se tornando cada vez mais, um 
espaço promotor de auto-conhecimento, de reflexão e de 
elaboração de planos e projetos profissionais. 

Na concepção mais ampla de orientação para o 
trabalho, a orientação não se reduz ao momento da “escolha 
profissional”, mas constitui um processo anterior e posterior 
a esse momento, direcionado ao desenvolvimento de 
recursos psicológicos importantes tanto para a escolha do 
percurso profissional a ser seguido, quanto para a inserção 
no mundo do trabalho. 

Entre eles destacamos, por exemplo, a criatividade, 
a capacidade de reflexão própria, a capacidade de valorar 
diferentes alternativas e de tomar decisões. Os trabalhos 
de orientação individual ou grupal nessa direção constituem 
uma das contribuições do psicólogo ao cumprimento dos 
objetivos da instituição escolar.

4. Orientação sexual. 

A orientação sexual também constitui uma forma 
específica da função de orientação na qual tem se produzido 
mudanças. Nesse sentido, da ênfase dada à informação 
sobre a sexualidade humana, dos sentimentos afetivos nela 
envolvidos e dos cuidados que devem ser considerados, 
se passa, com justeza, a dar ênfase na contribuição ao 
desenvolvimento dos recursos subjetivos favorecedores 
de um comportamento sexual responsável e positivamente 
significativo para os envolvidos.

A orientação em relação ao sentido atribuído à 
sexualidade, à responsabilidade para com o outro, às 
duvidas e inquietações sobre desejos e afetos, assim como, 
a contribuição para o desenvolvimento do autoconhecimento, 
a auto-reflexão, a capacidade de antecipar consequências e 
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a tomada de decisões éticas, se constituem em um objeto 
significativo do trabalho do psicólogo escolar tanto na sua 
expressão individual quanto grupal. 

5. Formação e orientação de professores.

A orientação aos professores em relação ao trabalho 
para superar dificuldades escolares de seus alunos tem 
sido uma das formas nas quais o psicólogo também tem 
contribuído para o processo educativo. Na aprendizagem, 
como uma função do sujeito que aprende, participa, junto 
com importantes fatores contextuais e sócio-relacionais, a 
configuração subjetiva do aluno em toda sua complexidade 
e não apenas como uma dimensão “cognitiva”. 

Isto supõe a necessidade de considerar a 
complexidade constitutiva da subjetividade no trabalho para a 
superação das dificuldades, uma vez que muitas dificuldades 
escolares se alastram e se cristalizam precisamente pela 
falta de estratégias de atuação que tenham em conta a 
multiplicidade de elementos que nela participam. 

A orientação aos professores, assim como, a 
contribuição para sua formação no que diz respeito à 
complexidade, especificidade e singularidade dos processos 
subjetivos implicados na aprendizagem e no desenvolvimento 
nas suas mais variadas formas de expressão, torna-se uma 
importante contribuição do psicólogo na instituição escolar   

6. Elaboração e coordenação de projetos educativos 
específicos (em relação, por exemplo, à violência, ao 
uso de drogas, à gravidez precoce, ao preconceito, 
entre  outros). 

Referimo-nos aqui às estratégias de intervenção 
cuja complexidade e abrangência implicam a estruturação 
de vários tipos de ações na qual participam, de forma 
coordenada, outros profissionais da escola. Na maioria das 
vezes, esses projetos surgem como resposta aos problemas 
concretos que se expressam na escola ou na comunidade 
onde a instituição está inserida. 

Porém, cada vez com maior frequência, aparecem 
definidas não apenas pela situação concreta da instituição 
escolar, mas também pelos objetivos delineados na proposta 
pedagógica e pelas prioridades definidas para o trabalho 
educativo, assumindo assim uma natureza essencialmente 
preventiva. Sabe-se que, para contribuir no sentido de 
mudanças reais nas formas nas quais os indivíduos pensam, 
sentem e atuam se requer estratégias educativas sistêmicas e 
permanentes em correspondência tanto com a complexidade 
da subjetividade humana, quanto com a complexidade de 
seus processos de mudança, por essas razões o trabalho do 
psicólogo nesta direção tem particular relevância. 

Formas de atuação “emergentes”.

Estas “novas” formas de atuação têm adquirido 
visibilidade nos últimos anos e estão associadas a uma 
concepção muito mais ampla e abrangente do trabalho do 

psicólogo na escola que inclui sua dimensão psicossocial. 
Na maioria delas, a posição ativa e criativa do psicólogo é 
essencial já que dificilmente estas formas de atuação lhe 
são colocadas como demandas explícitas. No entanto no 
exercício destas atividades se concentra grande parte do 
potencial transformador da ação do psicólogo para mudanças 
significativas nos espaços educativos concretos. 

1. Diagnóstico, análise e intervenção a nível 
institucional especialmente no que diz respeito à 
subjetividade social da escola visando delinear 
estratégias de trabalho favorecedoras das mudanças 
necessárias para a otimização do processo 
educativo.

A caracterização e o funcionamento da escola como 
instituição, bem como, o impacto desta nos processos 
de ensino-aprendizagem que nela se desenvolvem e no 
cumprimento da sua função educativa em um sentido mais 
geral, tem sido temas relativamente pouco abordados pela 
Psicologia Escolar a qual, como já dito, tem focalizado muito 
mais a dimensão psicoeducativa do que propriamente a 
dimensão psicossocial da escola. 

Porém, na medida em que se reconhece que os 
indivíduos se constituem e, simultaneamente, são constituidores 
dos contextos sociais nos quais estão inseridos, os aspectos 
organizacionais da escola como instituição, em especial, sua 
subjetividade social4adquirem especial importância. Esses 
constituem aspectos relevantes para compreendermos os 
processos relacionais que na escola ocorrem e que participam 
dos modos nos quais os profissionais e alunos sentem , 
pensam e atuam  nesse espaço.

Por sua vez, a ação dos sujeitos nesse espaço social 
contribui para a configuração subjetiva que este assume, 
estabelecendo-se uma relação recursiva entre subjetividades 
individuais e subjetividade social. Os sistemas de relações 
que se dão entre os membros da instituição, os estilos 
de gestão, os valores, as normas, e o clima emocional, 
constituem apenas alguns exemplos de importantes fatores 
que influem, direta ou indiretamente, não apenas os modos 
de agir dos integrantes do coletivo escolar, mas também, os 
seus estados emocionais, a sua satisfação com a instituição 
e o seu compromisso e motivação com as atividades que 
realizam.

Enxergar a escola não apenas como um lugar onde 
uns ensinam e outros aprendem, mas como um espaço social 
sui generis no qual as pessoas convivem e atuam, implica 
reconhecer a importância da sua dimensão psicossocial 
assim como, o papel do trabalho do psicólogo escolar nesta 
importante dimensão.

A partir de um sensível processo de diagnóstico e 
análise das necessidades institucionais o psicólogo pode 
sugerir, delinear e coordenar estratégias de intervenção 
direcionadas a potencializar o trabalho em equipe, mudar 
representações cristalizadas e inadequadas sobre o 
4  Entende-se por subjetividade social a dimensão subjetiva dos 
espaços sociais, constituída pelos processos de sentido e significado 
que caracterizam-no  (González Rey, 2002).
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processo educativo, desenvolver habilidades comunicativas, 
mediar conflitos, incentivar a criatividade e a inovação, 
melhorar a qualidade de vida no trabalho e outras tantas 
ações, como contribuição significativa ao aprimoramento do 
funcionamento organizacional. 

Poder perceber a escola simultaneamente, na 
sua dimensão psicoeducativa e psicossocial, permite ao 
psicólogo o delineamento de estratégias de trabalho que, 
a partir da articulação das duas dimensões, resultem mais 
efetivas para a otimização dos processos educativos que 
nela ocorrem. 

2. Participação na construção, acompanhamento e 
avaliação da proposta pedagógica da escola. 

Apesar de se estabelecer como uma importante 
exigência para o funcionamento escolar, a proposta 
pedagógica, em muitas escolas, não tem sido ainda produto 
de um trabalho coletivo dos integrantes da instituição, 
nem funciona como um referente real que dá coerência 
necessária ao trabalho educativo que nela se realiza. Em 
muitas instituições escolares constitui um documento formal 
que pouco se relaciona com a realidade da vida escolar.

Tendo em conta que a proposta pedagógica não é 
apenas o documento escrito, mas sim a intencionalidade 
educativa que se expressa de forma viva no conteúdo e na 
forma que assumem as ações educativas que caracterizam 
o trabalho da escola em seu conjunto, se faz evidente a 
importância de um conjunto de fatores para os quais, por 
sua natureza, o psicólogo pode contribuir significativamente. 
Entre eles podemos salientar o trabalho coletivo, a reflexão 
conjunta, os processos de comunicação, a negociação de 
interesses e de pontos de vistas diferentes assim como os 
processos de mudança, criatividade e  inovação.

O psicólogo escolar pode atuar de múltiplas formas 
visando que a proposta pedagógica constitua-se efetivamente 
como um instrumento útil para a organização coerente do 
trabalho educativo. Seu trabalho pode ser especialmente 
importante na integração e na coesão da equipe escolar; 
na coordenação do trabalho em grupo; na mudança de 
representações, de crenças e mitos, na definição coletiva 
de funções e, ainda no processo de negociação e resolução 
de conflitos, os quais são frequentes em qualquer tipo de 
trabalho coletivo que implique no encontro de pontos de 
vistas diferentes. 

Particular importância tem também o trabalho que o 
psicólogo pode realizar na geração de ideias e na solução 
criativa de problemas utilizando técnicas específicas. 

3. Participação no processo de seleção dos membros 
da equipe pedagógica e no processo de avaliação 
dos resultados do trabalho.

Fundamentalmente no ensino particular se dá cada 
vez mais atenção à qualidade dos processos de recrutamento 
e seleção dos membros da equipe pedagógica com o objetivo 
de escolher os candidatos que melhor possam desenvolver 
um trabalho potencialmente efetivo. O psicólogo participa, 

junto a outros membros da equipe de direção pedagógica, na 
fundamentação e no delineamento geral do sistema de seleção 
levando em consideração a preparação e as características 
requeridas para o exercício de cada uma das funções a serem 
realizadas, em correspondência com a proposta pedagógica 
da escola e seus objetivos institucionais mais gerais. 

O psicólogo também participa na elaboração 
dos instrumentos que integram o sistema de seleção 
(instrumentos escritos, vivenciais, de execução, etc) como 
também atua no processo de avaliação dos candidatos 
a partir dos indicadores que vão sendo gerados pelas 
informações proporcionadas por cada um dos instrumentos. 

 O processo de autoavaliação e avaliação individual 
e coletiva dos resultados do trabalho educativo realizado, 
ainda não faz parte essencial da cultura escolar. O psicólogo 
pode contribuir no delineamento de sistemas e estratégias 
de avaliação que, simultaneamente com seu objetivo de 
evidenciar os pontos fortes e fracos do trabalho realizado 
visando seu aprimoramento, possa também, se constituir 
em um processo construtivo de desenvolvimento para todos 
os envolvidos.

 O processo de resignificação da avaliação do 
trabalho que, possui uma conotação negativa por razões 
muito diversas, dentre as quais se destaca o significado 
negativo com o qual os processos de avaliação em geral 
aparecem na representação social dominante, emerge 
como um importante desafio para o trabalho do psicólogo. A 
esse último corresponde delinear estratégias e ações tanto 
individuais quanto coletivas que possam contribuir para 
vencer resistências, assim como, para superar os obstáculos 
que impedem a utilização deste importante instrumento de 
trabalho no contexto escolar.   

4. Contribuição para a coesão da equipe de direção 
pedagógica e para sua formação técnica.

Existe hoje uma ampla produção científica que 
baliza a importância e a necessidade do trabalho em equipe 
para se atingir os objetivos organizacionais sendo que a 
instituição escolar, como um tipo específico de organização, 
não escapa a esta regra. Na instituição escolar, o trabalho 
em equipe torna-se particularmente relevante já que devido 
à complexidade dos processos educativos que constituem 
seu foco, demandam-se ações coerentes e sistêmicas da 
equipe escolar para cuja realização, a unidade de ação da 
equipe de direção pedagógica resulta essencial. 

Sobre as diferenças entre grupo de trabalho e equipe 
de trabalho, assim como, sobre os fatores que podem 
contribuir ao necessário processo de trânsito da condição 
de grupo à condição de equipe também existe uma extensa 
produção científica. O desenvolvimento de equipes se 
caracteriza como uma importante área de trabalho para 
diversos especialistas que trabalham nas organizações, 
especialmente para os psicólogos. 

A necessidade de o grupo de direção técnica da 
escola se constituir em uma verdadeira equipe de trabalho 
está justificada não apenas pelo seu papel no complexo 
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processo de implementação e acompanhamento da proposta 
pedagógica, mas também pelo seu papel estimulador 
e mobilizador de todos os atores sociais da escola na 
consecução dos principais objetivos institucionais.

 O trabalho do psicólogo escolar pode ser muito útil na 
utilização de estratégias e técnicas para o desenvolvimento 
de equipes de trabalho, começando pela equipe de direção 
e atingindo todos os outros coletivos possíveis. 

Igualmente, cabe ao psicólogo contribuir para a 
formação técnica da equipe de direção não somente em 
temas da psicologia que possam ser importantes para 
o trabalho educativo e de direção que a equipe tem que 
gerenciar, mas principalmente no desenvolvimento de 
habilidades e competências relevantes para o trabalho de 
direção pedagógica. 

5. Coordenação de disciplinas e de oficinas 
direcionadas ao desenvolvimento integral dos alunos.

Com maior frequência começam a ser incluídos nas 
propostas pedagógicas das escolas espaços curriculares 
não-tradicionais. Alguns destes componentes curriculares 
em forma de disciplinas, projetos de trabalho, oficinas ou 
outras, abordam temas de conteúdo propriamente psicológico 
como: autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades 
interpessoais, desenvolvimento da criatividade, valores, 
elaboração de planos e projetos futuros e muitos outros. 

As experiências do psicólogo em condição de 
“professor” ou de coordenador de disciplinas, oficinas e 
projetos dessa natureza, se evidenciam como positivas. 

Uma das preocupações que tem surgido perante este 
tipo de atuação, quando realizada de forma simultânea com 
outras funções próprias do psicólogo dentro de um mesmo 
ambiente escolar, tem sido a de que a condição de “professor”, 
segundo o poder simbólico que esta figura apresenta, possa 
então limitar outras funções, que, na representação social 
estão associadas ao psicólogo como profissional, tais como 
confidente, mediador de conflitos, etc. 

Mesmo significando uma preocupação legítima, pela 
importância das representações sociais nas formas de pensar 
e de agir dos indivíduos que delas participam, tal prática, até 
onde temos podido conhecer, mostra que este perigo potencial 
não se concretiza se, o psicólogo com profissionalismo, é capaz 
de delinear e articular adequadamente ações que na realidade 
não são antagônicas. Inclusive, constatamos em escolas nas 
quais temos trabalhado, que a participação do psicólogo no 
desenvolvimento de atividades curriculares, longe de afetar a 
realização de outras tarefas, potencializa-as. 

Psicólogos bem preparados e com sucesso na sua 
atividade docente ganham prestígio diante do coletivo de 
professores, ampliam as oportunidades para conhecer 
mais profundamente os alunos e adquirem uma melhor 
compreensão da complexidade dos processos de ensino-
aprendizagem e de muitas das dificuldades que têm que 
ser enfrentadas e resolvidas no dia a dia da vida escolar, 
elementos esses muito importantes para o aprimoramento 
de seu trabalho profissional.

6. Contribuir para a caracterização da população 
estudantil com o objetivo de subsidiar o ensino 
personalizado. 

Conhecer o aluno em aspectos essenciais que 
possam ajudar a compreender seus processos e condições 
de aprendizagem e desenvolvimento visando delinear 
ações educativas que tentem contemplá-las na medida do 
possível, constitui atualmente uma exigência dos processos 
educativos que reconhecem o aluno na sua condição de 
sujeito singular. Reconhecimento esse que implica em ações 
educativas diferenciadas em função das suas características, 
nível de desenvolvimento e sistemas relacionais e contextos 
sociais nos quais participa.

Junto com o professor e o orientador educacional, 
atores chaves neste processo, o psicólogo contribui 
especialmente no delineamento e realização de ações 
que permitam a caracterização daqueles aspectos da 
subjetividade individual que possam estar marcadamente 
vinculados, em cada caso, aos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento. 

Sua contribuição é igualmente importante na 
caracterização das turmas, pela significação desta para à 
compreensão dos sistemas de relações e da subjetividade 
social que as caracterizam, elementos que participam no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos 
que as integram.      

7. Realização de pesquisas diversas com o objetivo 
de aprimorar o processo educativo.

Pesquisar, como forma de melhor compreender os 
mais variados processos e situações que acontecem no 
contexto escolar com o objetivo de tomar as decisões mais 
acertadas para o aprimoramento do processo educativo 
constitui uma atividade que deve formar parte consubstancial 
do trabalho da escola. Infelizmente, um conjunto de fatores 
como a tradicional separação entre pesquisa e trabalho 
profissional, a representação social da pesquisa como 
atividade essencialmente acadêmica e a dinâmica complexa 
do cotidiano considerando as difíceis condições em que se 
desenvolve o trabalho, tem dificultado a constituição de uma 
cultura da pesquisa na instituição escolar. 

No entanto, reconhece-se que a complexidade do 
processo educativo, e especialmente, a complexa teia de 
elementos que dele participam, exige cada vez mais um 
olhar atento para a atividade escolar e as decisões que 
sobre ela devem ser tomadas. Nesse sentido, a pesquisa se 
revela como um instrumento útil que pode e deve ser parte 
do trabalho profissional dos diferentes atores da escola, e 
dentre eles também dos próprios psicólogos.

Em função das particularidades e necessidades 
da instituição e com profundo sentido ético, o psicólogo, 
em articulação com outros profissionais da escola, pode 
realizar pesquisas com alunos, professores, pais e membros 
da comunidade sobre questões que, por sua importância, 
contribuam com informações relevantes para a otimização 
do processo educativo entendido no seu sentido mais amplo, 
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assim como para aprimorar o funcionamento organizacional 
e promover o bem-estar emocional e o desenvolvimento 
daqueles que participam do espaço social da escola. 

Pesquisas sobre questões diversas como, por 
exemplo, satisfação com aspectos concretos da vida escolar, 
concepções, expectativas, motivações, representações, 
estilos de aprendizagem, barreiras à criatividade, para 
mencionar algumas, têm se mostrado úteis para o 
aprimoramento do trabalho pedagógico na escola.        

8. Facilitar de forma crítica, reflexiva e criativa a 
implementação das políticas públicas. 

O reconhecimento de que a efetivação de qualquer 
mudança ou inovação idealizada fora do contexto escolar 
passa necessariamente pela forma como os atores da 
escola assumem-na, tem sido evidenciado na produção 
científica sobre inovação educativa. No entanto, na tentativa 
de implantar as políticas públicas esse aspecto tem sido 
pouco considerado e tem se constituído como um dos 
múltiplos fatores que explicam a distância que muitas vezes 
se observa entre o que é concebido na política e sua real 
expressão no contexto escolar.

A pesar dos esforços dos Conselhos de Psicologia 
na participação na formulação e discussão de políticas 
públicas e do trabalho técnico realizado por psicólogos 
vinculados às    diferentes instancias nas quais as políticas 
são geradas facilitar sua  implementação  não tem sido 
foco da ação intencional do psicólogo na instituição escolar 
devido, entre outros fatores  à tendência dominante, 
que como foi apontado,  parece conceber o processo de 
ensino-aprendizagem fora da complexa rede de elementos 
que configuram sua qualidade. Porém, quando se adota 
um olhar mais abrangente da vida escolar, não centrado 
exclusivamente na dimensão psicoeducativa, mas também 
na sua dimensão psicossocial a importância do trabalho do 
psicólogo em relação à implementação das políticas públicas 
no espaço escolar evidencia-se com clareza. 

Entre as atividades que os psicólogos podem realizar 
nesta direção destacam-se: 

Analisar criticamente as políticas a serem •	
implantadas reconhecendo seus pontos fortes e 
seus aspectos vulneráveis, visando a difusão de 
seus fundamentos na comunidade escolar. 

Analisar as experiências na implantação de •	
políticas similares ou da mesma política em outros 
contextos visando delinear estratégias específicas 
para o contexto em que atua. 

Identificar os pontos que possam constituir •	
empecilhos para os processos de mudanças e 
delinear estratégias para neutralizá-los. 

Favorecer formas abertas de comunicação e de •	
gestão participativa que possibilitem o envolvimento 
dos professores no processo de tomada de 
decisões.

Favorecer a coesão da equipe pedagógica e •	
potencializar a receptividade da comunidade 
educativa às mudanças. 

Contribuir para a difusão de conhecimentos que •	
possam favorecer a criatividade e a inovação.

Contribuir para enfrentar e negociar os conflitos •	
que comumente acompanham os processos de 
mudanças.

Favorecer a criação de sistemas de estímulos e de •	
premiação dos resultados positivos alcançados. 
(Mitjáns Martinez , 2007)  

 
Direcionar intencionalmente as formas de atuação 

mencionadas - algumas das quais não são exclusivas do 
psicólogo - para mudanças significativas na qualidade dos 
processos educativos constitui, no meu ponto de vista, 
a principal forma pela  qual os psicólogos que trabalham 
vinculados às escolas podem expressar seu compromisso 
profissional com as necessárias  mudanças na educação.  

Vale a pena apontar que o compromisso dos 
psicólogos com a melhoria da qualidade da educação se 
expressa não apenas na sua prática profissional mas também 
na sua produção científica. A psicologia como qualquer outra 
ciência constitui uma construção humana condicionada 
histórica e culturalmente. Os conhecimentos científicos são 
produzidos por seres humanos em diferentes momentos 
e em diferentes contextos desde perspectivas filosóficas, 
epistemológicas, ideológicas e teóricas diferentes. No 
processo de se fazer ciência influem, entre outros fatores, 
a concepção do mundo, a ideologia e os valores de seus 
protagonistas. Por isso considero que o compromisso com 
a transformação da educação se expressa de alguma forma 
nas filiações teóricas, nos problemas de pesquisa, nas 
concepções epistemológicas e metodológicas utilizadas, 
escolhas todas nas que participam as motivações, valores e 
concepções  de seus autores. 

 

O PSICÓLOGO COMO AGENTE DE MUDANÇAS 
NOS SEUS CONTEXTOS DE ATUAÇÃO: O DESAFÍO 
DE SER SUJEITO.   

Considerar o indivíduo como o centro da produção 
e utilização do conhecimento psicológico em uma prática 
compromissada com as necessárias transformações que 
precisa a educação, coloca em primeiro plano a análise do 
psicólogo na sua condição de sujeito e nessa condição, das 
suas possibilidades de ação transformadora nos contextos 
em que atua.

 Refero-me ao sujeito com tem sido conceitualizado 
na perspectiva histórico-cultural da subjetividade: “o 
indivíduo concreto, portador de personalidade, quem, como 
características essenciais e permanentes de sua condição, 
é atual, interativo, consciente, intencional e emocional” 
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(González Rey, 1995, p.61). Diferentemente da categoria 
personalidade que expressa as formas complexas e 
dinâmicas nas quais o psicológico se organiza, conteúdos 
e processos que se constituem ao longo do percurso da 
história de vida do individuo, a categoria sujeito aponta 
para o aspecto interativo e conjuntural da subjetividade. É 
o sujeito psicológico quem se relaciona com os outros nos 
contextos sociais onde está inserido, vivencia emoções, 
toma decisões e constrói representações da realidade. 

O sujeito psicológico é quem atua, e o faz a partir das 
configurações subjetivas que constituem sua personalidade 
e da forma como se representa o espaço social onde sua 
ação tem lugar. A ação do sujeito se dá sempre em um 
contexto que é percebido por ele não apenas pelas suas 
características “reais”, mas pela construção que faz da 
situação, e dos sentidos subjetivos que produz no curso da 
própria ação.  

 A categoria sujeito expressa o caráter ativo e 
criativo do individuo que na sua ação desafia e amplia os 
limites que lhe são impostos pelas formas de organização 
de seu espaço social, tentando não sujeitar- se totalmente 
a eles. Assim, o sujeito se movimenta na tensão entre os 
processos de continuidade e de ruptura, de adaptação e de 
transformação, orientando-se com força a estes últimos. Por 
isso, apenas no exercício da condição de sujeitos podem 
os psicólogos se constituir em agentes de mudanças da 
educação, promovendo, com autonomia e força, tensões e 
rupturas criativas com o status quo.   

Ser sujeitos na atuação profissional implica agir 
com autonomia, força e criatividade, tentando vencer 
as dificuldades e resistências de natureza diversa que 
inevitavelmente estão presentes nos espaços sociais 
complexos como os contextos educativos.  

Promover mudanças intencionalmente constitui 
um processo difícil já que os efeitos de qualquer ação 
intencional não dependem diretamente da ação mesma, 
mas da forma em que é percebida, compreendida e 
assumida pelas pessoas a quem vai dirigida. Os sentidos 
subjetivos que estas produzem são decisivos para 
compreender os possíveis desdobramentos das ações 
direcionadas ao câmbio. A complexidade dos processos de 
mudança no contexto educativo muitas vezes demanda, dos 
profissionais decididos a promovê-los, o desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e características pessoais 
que infelizmente não tem sido objeto de especial atenção 
nas instituições que formam psicólogos 

No meu trabalho junto a psicólogos escolares 
motivados e criativos tenho constatado um conjunto de 
características, que associadas à sua condição de sujeitos 
os tem colocado em situação favorável para atuar em prol 
de mudanças nos seus respectivos contextos. Entre elas: 
prestigio técnico e pessoal, sensibilidade em relações aos 
outros, habilidades comunicativas, força e solidez nas 
argumentações, coerência, e habilidade para negociar e 
gerenciar conflitos. Esta tem sido apenas uma das razões 
pelas que insisto na necessidade de colocar a formação 
pessoal como um dos eixos estruturantes da formação 

profissional do psicólogo. (Mitjáns Martinez, 2003a)
Uma questão que em ocasiões se levanta ao ser 

discutida a necessidade dos psicólogos, junto a outros 
profissionais, se tornarem agentes de mudanças, refere-
se à sua condição numericamente minoritária na grande 
maioria dos contextos educativos nos quais participa. Acho 
que neste sentido valeria a pena lembrar a Psicologia  das 
Minorias Ativas de Serge  Moscovici (1981, p. 264), quem 
afirma que  .... “esta psicologia supõe que um individuo 
ou um grupo, qualquer que seja seu status, seu poder 
ou falta de poder, é capaz de exercer influencia sobre a 
coletividade da qual forma parte” (p.264 ) .  Segundo ele, 
para que isto seja possível devem se cumprir três condições: 
“ primeiro,optar por uma posição própria visível; segundo, 
tentar criar e manter o conflito com a maioria quando a maior 
parte das pessoas se sentem normalmente tentadas a evitá-
lo e terceiro,  comportar-se de forma coerente....... ( p.264)

 Podemos então nos perguntar: até que ponto somos 
sujeitos da uma ação científico-profissional transformadora?  
Tendo em conta as dificuldades que as mudanças implicam, 
qual o esforço pessoal que estamos dispostos a fazer, 
inclusive em relação a mudanças em nós mesmos, para um 
exercício profissional criativo e inovador? Em quais condições 
poderíamos nos constituir em minorias ativas promotoras de 
influências para a transformação da educação nos contextos 
em que atuamos?

Considero que estas são exemplos de questões que 
devem orientar a reflexão dos psicólogos interessados em 
um compromisso real com o salto qualitativo que a educação 
demanda. Sem um compromisso pessoal com a mudança, 
com a criatividade e com a inovação, o compromisso da 
Psicologia com a educação brasileira pode constituir apenas 
mais uma ilusão. 
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Psicologia Escolar e Educacional em busca de novas perspectivas

Educational and School Psychology: new perspectives

Marilene Proença Rebello de Souza 

Apresentaremos a seguir a Conferência proferida 
pela Dra. Marilene Proença Rebello de Souza, presidente 
atual da ABRAPEE, durante as atividades científicas do VIII 
Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, 
em 2007, realizado na Universidade Federal de São João 
Del Rei, intitulada Psicologia Escolar e Educacional em 
busca de novas perspectivas.

A área de Psicologia Escolar e Educacional é uma 
das áreas de pesquisa e de atuação profissional no campo 
da Psicologia tradicionalmente presente na história dessa 
ciência no Brasil. Do ponto de vista histórico, a Psicologia 
Escolar e Educacional permaneceram como campos distintos 
até muito recentemente: a primeira como o campo da prática 
profissional e a segunda enquanto área de  pesquisa em 
Psicologia. Essa dicotomia passou a ser questionada por 
uma perspectiva crítica que considerava que teoria e prática 
são elementos indissociáveis na constituição de uma ciência 
dita humana. 

As discussões advindas da década de 1980 
passaram a repensar a tarefa do psicólogo, defendendo 
a necessidade de mudança nos referenciais teóricos 
na compreensão das questões escolares, com vistas a 
promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas de 
melhor qualidade. Esse movimento de crítica fortaleceu-
se no campo da Psicologia Escolar e atualmente podemos 
considerar que temos, no Brasil, um conjunto de trabalhos 
de intervenção e de pesquisa que: a) rompe com a 
culpabilização das crianças, adolescentes e suas famílias 
pelas dificuldades escolares; b) constrói novos instrumentos 
de avaliação psicológica e de compreensão da queixa 
escolar; c) articula importantes ações no campo da formação 
de professores e de profissionais de saúde. 

É possível afirmar que de fato se constitui uma corrente 
crítica no campo da Psicologia Escolar, considerando-a 
como área de estudos da Psicologia, de atuação e de 
formação do psicólogo que busca compreender o fenômeno 
educacional como produto das relações que se estabelecem 
no interior da escola. Escola essa atravessada pelas 
políticas educacionais, pela história local de sua constituição 

enquanto instituição e enquanto referência educacional e de 
aquisição de conhecimento pelos sujeitos que a constituem 
e nela se constituem.  

A Psicologia se amplia para sua dimensão educativa 
e passa a se fazer presente nos mais diversos campos 
educacionais: na área da Criança e do Adolescente, 
atuando com projetos de inclusão social, planejamento 
de ações comunitárias e sociais, de ação junto a jovens 
em liberdade assistida; em programas na área do idoso;  
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e DST/
AIDS; no campo de programas governamentais e não 
governamentais de formação de educadores;  nos órgãos de 
Controle Social, Fóruns Estaduais e Nacional, dentre outros. 
Mas essa ampliação no campo de atuação na direção da 
Educação não poderá se fortalecer se juntamente com ela 
não comparecerem as bases teóricas para a construção de 
uma prática de fato informada, qualificada e crítica. 

Precisamos estar sempre atentos para responder às 
finalidades do trabalho que vimos desenvolvendo, discutindo 
e analisando por que e para que realizar uma determinada 
intervenção ou ação, sob pena de nos transformarmos em 
animadores ou educadores sociais ou técnicos qualificados, 
perdendo as especificidades do conhecimento psicológico a 
serviço da educação. Em seguida, detalharemos as ideias 
apresentadas. 

A Psicologia enquanto Profissão
Iniciamos nossa fala destacando a importância da 

regulamentação da profissão de psicólogo, realizada em 
1962, pela Lei no. 4119 de 27 de agosto. Esta regulamentação 
permitiu a institucionalização da profissão, a instauração de 
cursos de formação de psicólogos, dentre outros ganhos, 
mas também influenciou fortemente no modelo de formação 
que passou a ser instaurado nacionalmente. Este modelo foi 
fortemente centrado no caráter clínico e de profissional liberal 
do psicólogo, tendo, como centro da formação, disciplinas 
que enfatizam os conteúdos relativos ao Psicodiagnóstico, 
às Psicoterapias e às Técnicas de Exame Psicológico, 
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priorizando o atendimento individual do cliente, nos moldes do 
modelo médico de consultório (Mello, 1978). Essa formação 
hegemônica levou à atrofia de outras áreas de atuação 
historicamente anteriores à própria prática clínica como as 
áreas das organizações e de psicologia educacional/escolar. 
De 78 psicólogos, no final da década de 1960, formados pela 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo, chegamos até o momento a aproximadamente 
130.000 profissionais no Brasil.

Psicologia Escolar: início da discussão em busca 
de uma prática crítica

A Psicologia Escolar foi uma das primeiras áreas no 
Brasil a esboçar uma crítica à formação profissional e ao 
modelo de atuação psicológica em educação. O trabalho 
pioneiro de Maria Helena Souza Patto, de 1981, intitulado 
Psicologia e Ideologia: uma introdução crítica à Psicologia 
Escolar demonstrava esta análise ao tecer as seguintes 
críticas: a) à concepção de ciência da Psicologia, centrada 
no positivismo, na Psicometria e na Psicologia Diferencial; b) 
às explicações a respeito das dificuldades de aprendizagem, 
focadas na criança e na teoria da Carência Cultural; c) ao 
modelo clínico, psicoterapêutico e reeducativo de atuação 
psicológica no atendimento à queixa escolar.

Tais críticas tiveram repercussões importantes para a 
área de Psicologia Escolar, destacando-se: a) a importância 
de pesquisarmos os fenômenos educacionais a partir 
dos processos que acontecem no interior da escola; b) a 
necessidade de encontrar modelos teórico-metológicos que 
superassem a noção unilateral de adaptação da criança 
ao sistema escolar; c) o destaque para a necessidade de 
autonomia do trabalho do psicólogo em relação ao corpo 
dirigente da instituição escolar; d) a reconstituição da 
identidade do psicólogo no campo da educação.

A discussão posta nos anos 1980 amplia-se nas 
décadas posteriores e chegamos aos anos 2000 discutindo 
duas importantes dimensões no campo da Psicologia Escolar 
e Educacional: a) a necessidade da Psicologia buscar na 
Educação concepções progressistas que contribuam para o 
entendimento do que é o homem concreto (como produto 
das relações sociais — no nível da sociedade mais ampla) 
(Tanamachi, 2000); b) a necessidade de se buscar no 
interior da Psicologia pressupostos teórico-metodológicos 
que permitam analisar criticamente temas e teorias que 
possibilitem compreender o encontro do sujeito humano 
com a educação (Meira, 2000). As questões postas a 
partir da crítica à psicologia adaptacionista possibilitaram, 
nos anos 1990, pesquisas sobre os seguintes temas: a) 
fracasso escolar; b) identidade profissional; c) escolarização 
do deficiente mental; d) formação profissional; e) atuação 
profissional na educação em uma perspectiva crítica; f) 
avaliação psicológica de problemas escolares; g) vida diária 
escolar, dentre outros.

O aprofundamento das discussões no âmbito da 
Psicologia Escolar e Educacional permitiu que a área 
produzisse estudos que levaram à elaboração de elementos 

constitutivos de uma atuação/formação em Psicologia 
Escolar em uma perspectiva crítica (Checchia & Souza, 
2003), a saber: a) Compromisso político do psicólogo com 
a luta por uma escola democrática e de qualidade social; 
b) ruptura epistemológica com concepções adaptativas de 
Psicologia na direção de uma Psicologia Crítica; c) construção 
de uma práxis psicológica frente à queixa escolar. A seguir, 
detalharemos cada um desses elementos.

No que se refere ao compromisso político do 
psicólogo com a luta por uma escola democrática e de 
qualidade social, destaca-se o resgate da função social da 
escola em uma perspectiva histórico-crítica que remete à: a) 
formação do pensamento científico; b) formação do cidadão 
crítico; c) ampliação da socialização e da difusão de valores 
na direção da sociedade democrática.

Quanto à ruptura epistemológica com concepções 
adaptativas de Psicologia na direção de uma Psicologia 
Crítica, houve um intenso movimento na área pela busca de 
referenciais teórico-metodológicos no campo da Psicologia 
da Educação que compreendam: a) os fenômenos escolares 
enquanto produtos do processo de escolarização, constituídos 
pelas dimensões institucional, pedagógica e relacional; b) 
o desenvolvimento humano e a aprendizagem enquanto 
processos inseparáveis, articulando as dimensões biológica, 
psicológica e histórica dos indivíduos; c) a necessidade de 
construir instrumentos psicológicos de aproximação e de 
conhecimento da realidade que permitam compreender a 
complexidade dos fenômenos educativos; d) a consideração 
da dimensão educativa no trabalho psicológico.

A construção de uma práxis psicológica frente à queixa 
escolar deverá considerar como fundamentais: a) a demanda 
escolar/educacional como ponto de partida de uma ação na 
escola/instituição educativa que precisa ser compartilhada ; 
b) o trabalho participativo com todos os setores do processo 
educativo; c) o fortalecimento do trabalho do professor/
educador; d) a análise coletiva dos diferentes discursos 
presentes na escola/instituição educativa e nos processos 
escolares/educacionais em busca do enfrentamento dos 
desafios produzidos pela demanda escolar/educativa.

 

Em que dimensões se inserem as novas   
perspectivas em Psicologia Escolar e 
Educacional?

As novas perspectivas em Psicologia Escolar e 
Educacional referem-se à: a) mudança nas perguntas 
advinda da ruptura epistemológica, permitindo compreender 
a dimensão educativa do trabalho do psicólogo; b) ampliação 
das áreas tradicionais de atuação do psicólogo no campo 
da educação; c) construção de referentes teóricos para uma 
prática psicológica que considere as dimensões individuais, 
sociais e históricas do processo de escolarização.

Os avanços teórico-metodológicos da Psicologia 
Escolar e Educacional trouxeram a possibilidade de construir 
um novo objeto de estudo para a área, centrado no encontro do 
psicólogo com a educação. Assim sendo, há várias propostas 
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de modalidades de intervenção/atuação profissional no campo 
educativo. Ressaltaremos algumas delas.  Algumas áreas de 
atuação são clássicas em Psicologia Escolar e educacional, 
tais como as instituições escolares e o ensino de psicologia. 
Quanto a outras áreas, vamos denominá-las emergentes, 
destacando-se:  instituições educativas; educação inclusiva 
de pessoas com deficiência; direitos da criança e do 
adolescente e direitos humanos; educação e saúde.

No que se refere à atuação do psicólogo nas 
instituições escolares, após as críticas dos anos 1990, 
tivemos uma retração da contratação de profissionais 
no campo da educação. Ao fazer a autocrítica sobre os 
modelos e práticas de atuação da Psicologia no campo da 
educação, a Psicologia Escolar passou por momentos de 
“crise”, deixando de atuar mais amplamente nos setores 
educacionais, principalmente nos públicos. De maneira geral, 
esse espaço tem sido ocupado pela Psicopedagogia, cuja 
prática tem reeditado a concepção clínica de atendimento 
à chamada “criança com dificuldades escolares”, atribuindo 
rótulos sofisticados de transtornos de déficit de atenção e 
de hiperatividade, abrindo espaços para a patologização/
medicalização do processo de escolarização.  O desafio 
agora principal da Psicologia Escolar é o de superação 
desse momento de crítica, considerando que já existem 
propostas interessantes e críticas de intervenção no campo 
da educação e estas propostas precisam se tornar mais 
visíveis entre os psicólogos e socialmente.

O Ensino de Psicologia tem se constituído em um 
espaço eminentemente de formação, de socialização do 
conhecimento acumulado no campo da Psicologia, de 
reflexão sobre a constituição da subjetividade humana. Ao 
adentrarmos ao campo do Ensino da Psicologia, estamos 
possibilitando estudar a complexidade da formação do 
ser humano, do que nos permite construir a cultura, os 
valores, os sentimentos, os sentidos e os significados, que 
nos permitem interpretar o mundo que está a nossa volta, 
desnaturalizando o estabelecido, mostrando sua dimensão 
histórico-social, analisando as relações de poder, de 
constituição das instituições, incluindo a escola e as relações 
sociais que nela se estabelecem. Quando se trata de Ensino 
de Psicologia, lato sensu, estamos nos referindo também às 
Licenciaturas, aos cursos de formação em Nível Superior em 
que a Psicologia se faz presente. O trabalho do psicólogo no 
Ensino não é um trabalho de intervenção psicológica, mas 
sim de problematizar e discutir questões que são, de alguma 
maneira, referentes à Psicologia enquanto campo de atuação 
e de conhecimento. No nível do Ensino Médio, temos um 
grande desafio posto pela LDBEN (1996) que retirou a 
obrigatoriedade da Psicologia neste nível de ensino.

Nas áreas emergentes, consideramos a educação 
inclusiva da pessoa com deficiência. A educação inclusiva 
defende o direito à escolarização para todos, incluindo 
crianças com necessidades educativas especiais. Esta 
posição político-pedagógica presente na Declaração de 
Salamanca (1994), documento internacional do qual o Brasil 
é país signatário, traça diretrizes e linhas de ação para que 
se possa atuar no campo da educação e da escolarização 

de crianças e adolescentes. Trabalhar nesta direção é 
fundamental para a Psicologia. Como incluir uma criança 
na escola? Quais os desafios a serem enfrentados? São 
algumas das questões postas para nós. 

No campo dos direitos da Criança e do Adolescente e 
dos Direitos Humanos, consideramos que este se fortaleceu 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), que 
possibilita a garantia de direitos bem como regula a questão 
do jovem em conflito com a lei e de medidas socioeducativas. 
A aprovação do Plano Nacional de Educação para os Direitos 
Humanos também contribuirá para fortalecer esta importante 
área de atuação e formação do psicólogo. Precisamos ainda 
saber o que são direitos sociais, individuais e como exigi-
los para todos os segmentos sociais. Trabalhos recentes de 
psicólogos em Ribeirão Preto, São Paulo e Vitória, de atuação 
junto a conselhos tutelares, bem como de atuação frente 
aos CEDECAS e demais órgãos de acompanhamento do 
adolescente, têm demonstrado a importância da Psicologia 
levar os seus conhecimentos. A atuação junto ao campo 
da Assistência social e das medidas socioeducativas no 
campo do direito da criança e do adolescente e de medidas 
de proteção à criança e ao adolescente (SUAS) serão 
importantes espaços a serem construídos e consolidados 
pelo psicólogo escolar. A atuação junto a instituições que 
atuam no campo dos cuidados - casas abrigo, instituições 
para idosos; pessoas com deficiências, sofrimento mental, 
dentre outras - são bons exemplos de possibilidades de 
trabalho da Psicologia Escolar. 

Tratar a questão dos encaminhamentos escolares 
como encaminhamentos da escola, buscando compreender 
como se processa a escolarização, é ainda um importante 
desafio para a Psicologia Escolar e Educacional. Será 
necessário, cada vez mais, lutar pela importância de 
compreender a queixa escolar não como mero reflexo 
de problemas emocionais, mas sim como fruto das 
relações escolares e rever o processo diagnóstico e seus 
instrumentos de avaliação, sob pena de darmos destinos 
que vão constituindo um indivíduo que se distancia cada vez 
mais da sua condição de ser humano e ser de direitos. Além 
disso, precisaremos articular ações no plano da formação 
profissional com as Clínicas-Escola para o atendimento 
de queixas escolares e articular ações entre os psicólogos 
que atuam na área da educação com os que se encontram 
na área da saúde, ampliando a compreensão do processo 
de escolarização e sua importância na constituição dos 
indivíduos.

Por fim, é importante ressaltar que precisamos 
trabalhar e estar sempre atentos para responder às 
finalidades do trabalho que vimos desenvolvendo, discutindo 
e analisando por que e para que realizar uma determinada 
intervenção ou ação, sob pena de nos transformarmos em 
animadores ou educadores sociais ou técnicos qualificados, 
perdendo as especificidades do conhecimento psicológico a 
serviço da educação. 

O compromisso profissional do psicólogo com uma 
concepção política emancipatória também implica uma ética 
profissional que reside na indignação diante da humilhação 
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e das práticas disciplinares e pedagógicas que retiram do 
sujeito o seu status de ser humano. Ao considerar a não 
naturalização das ações humanas, das práticas sociais e 
pedagógicas, essa ética possibilita o aprofundamento da 
crítica teórico-metodológica no campo do conhecimento da 
Psicologia. As perspectivas de uma área profissional como 
a Psicologia Escolar e Educacional estão, necessariamente, 
articuladas às respostas que pudermos produzir aos 
desafios postos pela demandas sociais e institucionais. Por 
fim, consideramos importante a participação dos psicólogos 
escolares e educacionais nos espaços organizativos e 
políticos, bem como na construção de políticas públicas na 
área da educação, tais como: associações de classe; fóruns 
de discussão; conselhos de representantes e órgãos de 
controle social.

Assim, consideramos que o conhecimento psicológico 
no campo da educação precisa ser constantemente 
construído, revisitado, criticado, superado, visando dar 
respostas e interferir, o mais que pudermos, nos rumos das 
dimensões de formação do sujeito humano.
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Sugestões práticas

Grupos operativos na formação de professores em escola de tempo integral

Teacher´s development education with operative groups in a full time school

Eulália Henriques Maimone
Vânia Maria de Oliveira Vieira

recomendando que  “a pedagogia deveria tomar como 
objeto o processo de constituição dialética da coletividade 
em seus diferentes aspectos- educação, instrução e trabalho 
produtivo (p.19).

A nossa estratégia de trabalho consistiu em 
diagnosticar as dificuldades no âmbito relacional entre os 
alunos, professores, funcionários e administração, lidando 
com as mesmas por meio dos grupos operativos. 

Para essa tarefa de caráter coletivo, no decorrer do 
ano letivo, por meio de eleições, foram criadas comissões 
mistas, compostas de alunos, professores e funcionários, 
que atuavam como equipe, procurando resolver problemas 
internos e externos da escola.

As comissões tiveram as seguintes atribuições:

Comissão de Limpezaa) : ajuda e supervisiona os 
trabalhos de limpeza em geral da escola (participantes: 
cinco alunos, um serviçal e um professor).

Comissão de Alimentaçãob) : atua como avaliadora 
e como auxiliar na área de alimentação, cuida da 
conservação dos alimentos, elabora cardápio, 
adaptando-o às reais condições da escola, lista as 
falhas e ocorrências e encaminha relatórios à Comissão 
Central (participantes: cinco alunos, uma cozinheira e 
um professor).
Comissão de Relacionamentoc) : observa o 
comportamento dos alunos e encaminha aqueles que 
sentem dificuldades nos relacionamentos (participantes: 
cinco alunos, um professor e uma psicóloga escolar).

d) Comissão Pedagógica e Recreativa: cria, organiza, 
supervisiona e avalia a parte pedagógica e recreativa 
dos cursos executados (participantes: cinco alunos, 
um professor e um pedagogo). A escola oferece as 
disciplinas comuns a cada série em um período e, no 
outro, são oferecidas oficinas pedagógicas ou cursos 

Grupo operativo não é um termo utilizado só para se 
referir a uma técnica específica de coordenação de grupos, 
ou como “grupo terapêutico”,  “grupo de aprendizagem” ou 
“grupo de discussão”, mas sobretudo se refere a uma forma 
de pensar e operar em grupos que pode se aplicar a vários 
tipos de grupo, com uma ampla gama de situações em que 
podem ser utilizados. Existem, portanto, grupos operativos 
terapêuticos, familiares, de aprendizagem, de reflexão e 
outros (OSÓRIO, 1989).

No presente trabalho, apresenta-se, resumidamente, 
o desenvolvimento de um projeto de formação de professores, 
de pessoal e de alunos de uma escola de tempo integral 
municipal do interior de Minas Gerais, por meio dos grupos 
operativos, coordenados por uma psicóloga escolar.

Embora os chamados grupos operativos tenham 
surgido em 1957, introduzidos por Enrique Pichón-Rivière, 
o presente trabalho tem características mais semelhantes 
ao que propôs o educador marxista Anton Semionovitch 
Makarenko, que, durante 30 anos de sua vida, dedicou-se 
à atividade pedagógica, cuidando de crianças e jovens tidos 
como delinquentes, em escolas parecidas com as de tempo 
integral (colônias).

Makarenko, citado por Capriles (1989, p. 176), 
afirmava que todo trabalho coletivo, necessariamente, tem 
que ter um líder, um “diretor” e todas as regras devem ser 
discutidas e resolvidas em comissões que, uma vez assim 
determinadas, não poderiam deixar de ser cumpridas por 
nenhum membro da comunidade. Educar, para ele, seria 
socializar-se pelo trabalho coletivo em função da vida 
comunitária. Uma verdadeira coletividade não despersonaliza 
o homem, mas cria novas condições para o desenvolvimento 
da personalidade de cada membro na vida em comum.

Para Luedemann (2002, p.19), 

a escola makarenkiana é organizada de acordo com os 
princípios da instrução geral e do trabalho produtivo, 
retirando a centralidade da sala de aula.” A autora continua, 
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sugeridos pelos próprios alunos (Arte, Culinária, 
Artesanato, Capoeira, Expressão Corporal, Futsal, 
Informática, Judô, Música, Orientação Sexual, Corte 
e Costura, Estudos e Tarefas, Recreação, Serigrafia, 
Técnicas Agrícolas e Vôlei.)

Comissão Centrale) : filtra as sugestões e reorienta os 
trabalhos de cada comissão (participantes: cinco alunos, 
o diretor e uma psicóloga escolar).

Essas comissões tinham como meta preparar o aluno 
para viver em sociedade, de forma participativa, valorizando 
desde as funções consideradas simples, como as de limpeza, 
até aquelas de ensino e supervisão, no contato direto com 
aqueles que, na instituição, desenvolviam essas tarefas. 

As reuniões dos Grupos Operativos ocorriam 
sempre que se faziam necessárias. E essa necessidade 
era detectada não só pelos alunos representantes de cada 
grupo, os que formam as comissões, como também por 
professores, inspetores, direção, pais ou qualquer outro 
funcionário da escola. 

Foi possível observar que, dentro do processo de 
grupos operativos, professores, funcionários  e alunos 
ensinam e aprendem numa interação social, na qual o 
indivíduo possa se conhecer e ser capaz de compreender 
a importância e as reações do outro, tornando o espaço 
escolar um espaço significativo para cada um e para o 
coletivo das pessoas. Segundo Vieira (2003), isso se 
reflete no desempenho escolar dos alunos em regime de 
tempo integral, quando comparados aos seus colegas que, 
na mesma escola, não passaram por todo esse processo 
formativo.
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Notícias Bibliográficas
Bibliographic notes

Stein, J.D. (2008). Como a Matemática explica o mundo: o poder dos 
números no cotidiano (M. de P. S. Hack, Trad.). Rio de Janeiro: 
Elsevier: 284p. 

 A obra mostra como a Matemática está inclusa em toda a 
existência, como forma de descrever o universo, ferramenta de 
trabalho e de informação e algumas de suas utopias. É excelente 
complementação para a formação do ser humano especialmente 
para os que ensinam Matemática ou que procuram ajudar 
crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem na área.

Zambo, D., & Brozo, W. G. (2008). Bright beginnings for boy: 
engaging yoreng boys in active literacy. Newark, Del: IRA: 178p. 

 O livro enfoca condições que podem favorecer crianças e jovens 
do gênero masculino no processo de aprendizagem e de domínio 
das competências em leitura, como compreendê-los, conhecer 
seu desenvolvimento e contexto social. Trata-se também da 
criação de um clima adequado em sala de aula, da escolha 
de textos e das relações escola-lar-comunidade que podem 
propiciar o desenvolvimento da leitura. São boas sugestões de 
atuação para os profissionais da área educacional.

Veiga, I. P. A., & D’Avila, C. (Orgs.). (2008). Profissão Docente: novos 
sentidos, novas perspectivas. Campinas, SP: Papirus: 176p. 

 Trata de tema muito preocupante e que é fundamental para a 
qualidade do ensino por focar o personagem principal para se ter 
o êxito pretendido. Enfoca vários aspectos relativos à formação 
e profissionalização, bem como as práticas inovadoras. A 
bibliografia é predominantemente de livros nacionais e de 
traduções. 

Marchesi, A. (2007/2008). O bem estar dos professores: 
competências, emoções e valores (N. T. De Freitas, Trad.). Porto 
Alegre: Artmed: 168p. 

 Enfoca as contingências atuais de vida e atuação dos professores, 
resgata a história profissional dos docentes e as competências 
que precisam ter sem esquecer os apectos emocionais e morais 
para exercer a profissão com compromisso e responsabilidade.

Aguiar, F., & Doria, O. (Orgs.). (2009). A Escola e a Letra (R. Ohtake, 
Projeto gráfico). São Paulo: Boitempo: 216p. 

 É uma obra de arte que enriquece as bibliotecas de qualquer 
pessoa, especialmente as voltadas para a literatura e a educação. 
Compreende um conjunto de textos que falam sobre o tema 
desde a chegada dos europeus no Brasil aos dias de hoje. Cada 
texto é devidamente contextualizado. São textos para seguir o 
evoluir da educação e das letras no Brasil. É obra de um valor 
cultural imenso que facilita a consulta a trabalhos ricos e nem 
sempre de fácil acesso.

Hickman, P., & Pollard-Durodola, S. D. (2009). Dinamic read-aloud 
strategies for english learners. Newark, DE: IRA: 107p.

 O livro trata do desenvolvimento da linguagem e da aquisição 
de leitura nos primeiros anos do ensino fundamental, incluindo 
estratégias de leitura individual e em grupo, atividades para 
evolução de vocabulário, compreensão e procedimentos de 
pesquisa. Bom para os profissionais que trabalham com leitura/
escrita em programas de desenvolvimento e de intervenção. 

Machado, U. (2008). Pequeno guia histórico das livrarias brasileiras. 
São Paulo: Ateliê: 259p.

 Narra a evolução histórica e o papel das livrarias na sociedade. 
Texto relevante para todo docente universitário e para os cursos 
superiores em que a leitura e a cultura sejam enfocadas. 

Witter, G. P. (Org.). (2009). Religiosidade: enfoques diversos. São 
Paulo: Ateliê: 173p.

 São textos que tratam da produção científica sobre o tema, do 
desenvolvimento da espiritualidade/religiosidade no adolescente 
e na velhice, da literatura e religiosidade e estudo comparativo 
(cristianismo/budismo). É de interesse para Psicologia do 
Desenvolvimento e da Religião, bem como para interessados em 
educação, religião e metaciência.

Witter, G. P. (Org.). (2009). Literatura na formação de leitores. São 
Paulo: Ateliê: 134p.

 Trata de como a literatura pode ser e é usada na formação 
de leitores, do letramento à universidade, foca seu papel na 
formação do leitor na modernidade, seu uso no livro didático 
e na aprendizagem de ciências de um modo geral. São textos 
úteis para os que trabalham com literatura e em qualquer área 
do conhecimento, bem como para os que pesquisam e estudam 
a leitura. 

Witter, G. P. (2009). Família, educação e cidadania. São Paulo: 
Ateliê: 126p.

 Trata-se de textos de divulgação científica que abordam assuntos 
constantes do título e suas relações. São úteis em seminários 
e para uso em cursos com pais, professores e como ponto de 
partida em aulas nos cursos de graduação. 

Raiça, D. (Org.). (2008). Tecnologia para educação inclusiva. 
Campinas: AVERCAMP: 180p. 

 Trata de tema de grande atualidade pedagógica, enfocando 
necessidade de inclusão em várias áreas educacionais como 
uso da informática, cultura digital, da pessoa com deficiência, do 
não alfabetizado e do jovem no mundo do trabalho. 

Ferreira, S. M. S. P., & Targino, M. das G. (Orgs.). (2008). Mais 
sobre revistas científicas: enfoca a gestão. São Paulo: SENAC/
CENAGE Learning: 221p. 

 Trata-se de livro de interesse para produtores e consumidores de 
qualquer área do conhecimento científico. 

Hobbs, R. (2009). Reading the Media: media literacy in High School 
English. New York: Teachers College Press: 191p.

 Trata da formação do leitor crítico da mídia (TV, jornal, revista) que 
precisa ser devidamente cuidada na escola, ensinando ao aluno 
defesas cognitivas e comportamentais. Apresenta estratégias e 
instrumentos de avaliação.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009.

Noticias bibliográficas



186



187

Normas Editoriais

INFORMAÇõES GERAIS
A Revista Psicologia Escolar e Educacional, editada pela 
ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar 
e Educacional - publica manuscritos referentes à atuação, 
formação e história da Psicologia no campo da educação, 
textos de reflexão crítica sobre a produção acadêmico-
científica e relatos de pesquisas nas áreas de Psicologia 
Escolar e Educacional bem como na sua interface com a 
Educação.

ORIENTAÇõES EDITORIAIS   
A Revista Psicologia Escolar e Educacional publica somente 
artigos inéditos. Os originais serão submetidos à avaliação 
da Comissão Editorial e/ou de pareceristas ad hoc, garantido 
anonimato tanto dos autores dos originais, quanto dos 
pareceristas.  As normas adotadas são as da APA (American 
Psychological Association), exceto em situações específicas 
em que houver  necessidade de  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. 

TIPOS DE TEXTOS PUBLICADOS
Serão aceitos manuscritos redigidos em português, espanhol 
e inglês nas seguintes categorias:
1. Estudos Teóricos/Ensaios – trabalhos teóricos e/ou 
de revisão de literatura que questionam modos de pensar 
e formas de atuação tradicionais e conduzam a novas 
elaborações (até 25 laudas, em espaço duplo);
2. Relatos de Pesquisa – relatos sucintos de pesquisas 
realizadas, de caráter qualitativo e/ou quantitativo, 
apresentados de acordo com a seguinte seqüência: 
introdução, método, resultados, discussão e referências. 
Anexos, quando houver e não forem muito extensos para 
serem publicados, deverão ser apresentados após as 
referências (de 20 a 25 laudas, em espaço duplo).  
3. História e Memória – reimpressão ou impressão de 
trabalhos ou documentos de difícil acesso, relevantes para a 
pesquisa e a preservação da história da Psicologia Escolar 
e Educacional, entrevistas com personagens relevantes da 
área e trabalhos originais sobre esta história; memória de 
eventos relevantes realizados pela ABRAPEE.
4. Relatos de Práticas Profissionais – apresentação de 
procedimentos e tecnologias educacionais, propostas visando 
melhor equacionamento de problemas psicoeducacionais e/
ou melhor atuação do psicólogo escolar, vivências do autor, 
apresentação de novos instrumentos no campo da Psicologia 
Escolar e quaisquer outras sugestões relevantes para a área 
(até cinco laudas);

5. Resenhas – apreciação de livros ou coletâneas de 
relevância para a área de Psicologia Escolar e Educacional 
publicados recentemente (até cinco laudas). 

APRESENTAÇÃO DE MANUSCRITOS
Os manuscritos originais deverão ser encaminhados 
em uma via impressa em papel e uma em CD ROM, 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 
identificada, a qual receberá número de página 1. A página 
deverá ser tamanho A4, com formatação de margens superior 
e inferior (2,5 cm), esquerda e direita (3 cm). A gravação do 
arquivo em CD Rom deverá ser em extensão .doc. 
Em caso de reformulação, a nova versão deverá ser 
encaminhada por correio eletrônico. A formatação do texto 
e das páginas obedecerá às mesmas características da 
primeira versão. Todo encaminhamento à revista deverá 
ser acompanhado de carta assinada pelos autores, na qual 
estará explicitada a intenção de submissão do trabalho 
para publicação e a autorização para sua publicação, caso 
aprovado pelo Conselho Editorial. Deverá constar também 
a afirmação de que o manuscrito respeita os procedimentos 
éticos exigidos em trabalhos de pesquisa.
 O seguinte modelo de carta de encaminhamento de 
manuscrito poderá ser utilizado pelo autor:

Modelo de carta de encaminhamento de manuscrito

Local, data
À Comissão Editorial

Prezados(as) Senhores(as)

Encaminho(amos) à Comissão Editorial da Revista 
Psicologia Escolar e Educacional para apreciação, uma 
via impressa em papel e uma em CD ROM do manuscrito 
intitulado (digite o título do manuscrito) que acredito(amos) 
poder ser enquadrado na categoria (especificar o tipo de 
manuscrito).

Declaro(amos) que o presente trabalho é inédito 
e original, não está sendo submetido à qualquer outra 
revista (nacional ou internacional) para publicação, atende 
a todos os procedimentos éticos e conta com minha (nossa) 
autorização para ser publicado. 
 Atenciosamente

Nome(s) do(s) signatário(s) e assinatura(s)

Instructions to authors
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A apresentação dos trabalhos deve seguir os seguintes 
passos: 

1. Folha de rosto sem identificação do nome do autor 
(ou autores) contendo apenas: 
1.1. Título pleno em português, não devendo exceder 12 
palavras. 
1.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não 
devendo exceder quatro palavras. 
1.3. Título pleno em inglês, compatível com o título em 
português. 

2. Folha de rosto com identificação do nome do autor 
(ou autores) contendo: 
2.1. Título pleno em português, não devendo exceder 12 
palavras. 
2.2. Sugestão de título abreviado para cabeçalho, não 
devendo exceder quatro palavras.
2.3. Título pleno em inglês, compatível com o título em 
português. 
2.4. Nome de cada autor, seguido por afiliação institucional e 
titulação por ocasião da submissão do trabalho. 
2.5. Indicação do endereço para correspondência postal 
e eletrônica, seguido do endereço completo de todos os 
autores, de acordo com as normas dos Correios.
2.6. Indicação do endereço para correspondência com o 
editor referente à tramitação do manuscrito, incluindo fax, 
telefone e endereço eletrônico. 
2.7. 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. 
2.8 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. Ao resumo 
devem seguir-se três palavras-chave para fins de indexação 
do trabalho. As palavras deverão possibilitar a classificação 
do trabalho com adequada precisão, permitir que ele seja 
recuperado conjuntamente com trabalhos semelhantes e 
evocar termos que, possivelmente, seriam considerados por 
um pesquisador ao efetuar um levantamento bibliográfico. 
No caso de relato de pesquisa, o resumo deve incluir: 
descrição do problema investigado, características 
pertinentes da amostra, método utilizado para a coleta 
de dados, apresentação dos resultados e discussão dos 
mesmos.
O resumo de um estudo teórico/ensaio 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. 

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 palavras-chave e com o Thesaurus da APA. 

5. Texto propriamente dito: 
Em todas as categorias do 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, método, resultados 
e discussão e referências. As notas não bibliográficas 
deverão ser reduzidas a um mínimo e dispostas 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 ou pela citação em itálico não acompanhada de 
aspas.  As citações deverão sempre ser seguidas do número 
da página do original consultado. Uma citação literal com 40 
ou mais palavras deve ser apresentada em bloco próprio, 
começando em nova linha, com recuo de cinco 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. 
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8. Figuras: incluindo legenda, uma por página em papel, ao 
final 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 excepcionais, 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 ambiguidade, caso em que a mesma 
solução indicada no item anterior deve ser utilizada: 
Rosário e cols. (2008). 

Na seção Referências todos os nomes são relacionados. 

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 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). 
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