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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
A Revista Psicologia Escolar e Educacional, neste número 13.2., dá continuidade ao conjunto de ações editoriais 
na direção de ajustar a revista às novas solicitações que têm sido feitas pelos sistemas de avaliação, implantados 
pelo Qualis Periódicos, e de Bases de Dados de Revistas Científicas, a fim de possibilitar que, cada vez mais, este 
importante veículo de divulgação de conhecimento na área de Psicologia Escolar e Educacional adquira a sua 
melhor qualidade. Atualmente, o processo de avaliação das revistas científicas torna-se cada vez mais exigente, 
possibilitando que as revistas brasileiras atinjam um patamar de excelência comparável às reconhecidas revistas 
brasileiras e internacionais na área de Ciências Humanas. 

Analisando os manuscritos enviados para avaliação pelos pares, observamos o quanto a área de Psicologia Escolar 
e Educacional vem se diversificando, quer do ponto de vista da ampliação das temáticas de atuação no campo 
educativo, quer no que tange às vertentes teórico-metodológicas empregadas para compreensão dos fenômenos 
educacionais e dos segmentos sociais em que a Psicologia se insere, na sua interface com a Educação. 

Esta ampliação é muito bem-vinda, pois ela fortalece discussões que se fazem presentes desde o final dos anos 1990 
quanto à importância da pesquisa na formação de psicólogos e na consolidação dos programas de pós-graduação 
no Brasil, principalmente na área de Psicologia. Sabemos que ainda há poucos programas no Brasil que se dedicam 
à pesquisa no campo da Psicologia Escolar e Educacional, segundo levantamentos recentes feitos pela área. Mas 
consideramos que vem se ampliando o número de vertentes teóricas que considera a necessidade de analisarmos 
os fenômenos humanos na sua dimensão educativa, promotora de saúde, do desenvolvimento humano, dos direitos 
sociais e individuais. Esse processo de consolidação da área configura um importante instrumento de articulação do 
conhecimento humano, permitindo pesquisas e ações multiprofissionais e intersetoriais.

Esta diversidade pode ser observada nesta publicação, a partir de manuscritos que abordam temas clássicos 
da Psicologia da Educação ― avaliação de processos de ensino, ensino e aprendizagem, estratégias de leitura, 
autoestima na aprendizagem, brinquedo e jogos ― revisitados pela via das teorias histórico-cultural, cognitivista, 
piagetiana e behaviorista. Somam-se aos temas clássicos outros que possuem uma grande importância pela sua 
complexidade no campo educacional, tais como escolarização e preconceito com pessoas com deficiência, relação 
família-escola, os desafios do estresse e do bornout , a educação de crianças finlandesas, dentre outros. Os 
manuscritos ora publicados analisam questões relevantes do ponto de vista da Psicologia em diversos segmentos 
sociais e educacionais ― crianças, jovens, adultos, escolarização básica, média e superior ―, fruto de pesquisas 
realizadas em conceituados programas de pós-graduação em diversos estados brasileiros. Contamos também neste 
número como uma contribuição internacional, referente à temática da epistemologia da ciência e sua importância 
para pensar os fenômenos educacionais.

Juntamente com a pesquisa, a Revista Psicologia Escolar e Educacional destaca, na seção História, uma entrevista 
com a Presidente Atual da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Profa. Dra. Beatriz Belluzzo 
Brando Cunha, resenhas de quatro livros recentes da área, uma experiência prática de estágio em Psicologia 
Escolar e Educacional ocorrida no estado de Minas Gerais e indicações bibliográficas.

Temos ainda muitos desafios pela frente e esperamos, em 2010, a consolidação deste trabalho coletivo, do qual 
tantos colegas participam em todo o Brasil, permitindo que a Revista Psicologia Escolar e Educacional constitua-se 
em um veículo da melhor qualidade no campo acadêmico-científico, tornando-se cada vez mais uma referência para 
pesquisadores e formadores da área, no Brasil e na América Latina. Este é o nosso principal objetivo e trabalhamos 
em equipe para que ela aconteça. Os nossos agradecimentos a todos os colaboradores, em especial ao CNPq, que 
financiou os números de 2009.

Marilene Proença Rebello de Souza
Editora da Revista Psicologia Escolar e Educacional
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A atividade lúdica, a criança de 6 anos  
e o ensino fundamental

Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha

Resumo 

O trabalho aqui apresentado refere-se a uma pesquisa realizada em 2006, com objetivo de compreender os impactos da implementação do 
Ensino Fundamental de 9 anos em 8 turmas de primeiro ano de escolas da rede municipal de uma cidade no interior de São Paulo. Foram objeto 
de análise as práticas educacionais mais típicas encetadas nestes espaços educacionais, com especial destaque às condições oferecidas para 
a atividade lúdica. A metodologia usada foi: observação participante, entrevista (com professoras, mães/pais/responsáveis e alunos de 6 anos) 
e questionário (para orientadoras pedagógicas das pré-escolas frequentadas pelas crianças em 2005). O material empírico permitiu identificar 
grandes dificuldades para inserção da atividade lúdica nos contextos escolares. Estes resultados permitem indagar: (i) se as escolas  terão 
condições de  incluir as brincadeiras como parte do currículo (como prescrevem os documentos oficiais) e (ii) quais as repercussões desta nova 
forma de escolarização sobre o desenvolvimento psicológico das crianças brasileiras. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental, recreação, psicogênese.

Game and entertainment for 6 year-old children and elementary school

Abstract

This work is the result of a research project developed in 2006. The goal of our study was to understand the impacts of implementing Elementary 
School with 9 (nine) years length in 8 groups of the first year within public schools in a town of São Paulo State. The focus was to analyze the 
most typical educational practices found in these schools, with special attention to the offered opportunities to practice games and entertaining 
activities for learning. The methodology used was: attending observation, interviews (with teachers, mothers, fathers, tutors and 6 (six) years old 
students) and a questionnaire (for pedagogic counselors of the pre-schooling attended by these children in 2005). The empiric material allowed 
the researchers to identify great difficulties to include games and entertaining activities in the school context. These results raised the questions (i) 
whether the schools will have conditions to include games and entertaining activities as part of the curricula(to comply with official documentation) 
and (ii) what would be the consequences of this new form of teaching regarding  psychological development of Brazilian children.

Keywords: Fundamental Education , recreation, psychogenesis.

La actividad lúdica, el niño de 6 años y la enseñanza primaria

Resumen

El trabajo aquí presentado se refiere a una investigación realizada en 2006, con el objetivo de comprender los impactos de la implementación 
de la enseñanza primaria de nueve años en ocho grupos de primer grado de escuelas de la red municipal de una ciudad en el interior de São 
Paulo. Fueron objeto de análisis las prácticas educacionales más típicas iniciadas en estos espacios educativos, con especial énfasis en las 
condiciones ofrecidas para la actividad lúdica. La metodología usada fue: observación participativa, entrevista (con profesoras, madres/padres/
responsables de alumnos de 6 años) y cuestionario (para orientadoras pedagógicas de jardines de infancia frecuentadas por los niños en 2005). 
El material empírico permitió identificar grandes dificultades para la inserción de actividad lúdica en los contextos escolares. Estos resultados 
permiten indagar (i) si las escuelas tendrán condiciones de incluir los juegos como parte de la currícula (como disponen los documentos oficiales) 
y (ii) cuáles serán las repercusiones de esta nueva forma de escolaridad sobre el desarrollo psicológico de los niños brasileños.

Palabras-clave: Educacion primaria, recreacion, psicogenesis.
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Introdução
O ano de 2006 representa, seguramente, um marco 

na história das políticas públicas em relação à infância das 
crianças brasileiras e às suas experiências de escolarização. 
Trata-se do momento em que se oficializou uma mudança de 
grande importância para o sistema escolar: a implantação 
do Ensino Fundamental de 9 anos. 

A definição deste novo sistema concretizou-se através 
da publicação de duas leis: a Lei nº 11.114 e a Lei 11.274, em 
2005 e 2006, respectivamente. A primeira delas (Lei nº 11.114) 
criou, em 16 de maio de 2005, a obrigatoriedade de matrícula 
de meninos e meninas de seis anos de idade no primeiro 
ano do Ensino Fundamental. Entretanto, este documento 
estabelecia que a duração deste segmento deveria ser de, 
no mínimo, oito anos. Ou seja, a criança poderia entrar aos 
seis anos e sair aos 13, o que se entendeu que acarretaria 
problemas pedagógicos. Para corrigir esse problema – e 
com a finalidade de cumprir as metas estipuladas pelo Plano 
Nacional de Educação (PNE) –, o Ministério da Educação 
enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 5.452/2005, 
que tramitou sob regime de urgência. Deste projeto, resultou 
a Lei 11.274, promulgada em 06 de fevereiro de 2006. Estava, 
assim, oficialmente, definido o novo modo de funcionamento 
do ensino obrigatório para as crianças brasileiras: seu ingresso 
na escola, a partir de então, deverá ocorrer aos seis anos de 
idade e a sua duração será de - no mínimo - 9 anos. 

A análise de documentos oficiais (Ministério da 
Educação e do Desporto [MEC], 2004a, 2004b, 2006a, 2006b; 
Lei nº 11.114/2005 e Lei nº 11.274/2006) que apresentam 
esta nova forma de conceber o Ensino Fundamental permite 
identificar que se pretende atingir os seguintes objetivos, 
com as decisões tomadas:

1. aumentar o número de crianças incluídas no 
sistema educacional, oportunizando o acesso à escola para 
aquelas que, sem esta nova medida, estariam fora dela;

2. uniformizar o sistema de educação básica no 
país, em que coexistem escolas que oferecem ensino com 
duração de 8 e 9 anos; 

3. equiparar o sistema educacional brasileiro ao de 
outros países do Mercosul;

4. equiparar as oportunidades educacionais entre 
crianças pobres e as mais favorecidas;

5. oportunizar um salto na qualidade da educação, 
incluindo a diminuição de vulnerabilidade das crianças a 
situações de risco, ao aumentar o tempo de permanência na 
escola e o sucesso no aprendizado;

6. assegurar que, ingressando mais cedo no sistema 
de ensino, as crianças prossigam por mais tempo em seus 
estudos, alcançando maior nível de escolaridade;

7. contribuir para mudanças na estrutura e na cultura 
escolar.

Embora as determinações federais indicassem que 
o novo Ensino Fundamental poderia ser implantado até o 
ano de 2010, a Secretaria de Educação do município de que 
fazem parte as escolas estudadas nesta pesquisa optou por 
fazê-lo já em 2006. 

Com os objetivos de compreender os impactos desta 
mudança na vida de seus principais destinatários (os alunos, 
suas professoras, suas escolas e seus pais) e conhecer 
como foi estruturada a vida acadêmica em 5 Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental, realizamos,  durante 
o ano de 2006, uma pesquisa de campo junto a 8 turmas 
de primeiros anos. A pesquisa foi desenvolvida focalizando 
dois eixos: como se deu o processo de ingresso dos alunos 
menores nas suas novas escolas e quais foram as práticas 
educacionais mais típicas encetadas nestes espaços 
educacionais, com especial destaque para análises sobre 
as condições oferecidas para a atividade lúdica.

O estudo destes dois temas não resultou de 
mero interesse pessoal. Tanto do ponto de vista teórico 
(considerando, especialmente, o que vem sendo produzido 
pela Psicologia), quanto do que sinalizam os documentos 
do Ministério da Educação, o processo de adaptação 
escolar e a garantia do direito de brincar são tidos como 
elementos bastante importantes para a construção de uma 
escolarização de qualidade, que contribua, de fato, para o 
desenvolvimento integral dos alunos. Os resultados obtidos 
pelo desenvolvimento da pesquisa permitiram evidenciar que 
as escolas tiveram grandes dificuldades para enfrentar os 
desafios que lhes foram apresentados, em ambos os temas. 
Entretanto, sem dúvida, foi em relação ao segundo (a garantia 
do direito de brincar e a organização das práticas pedagógicas) 
que estas dificuldades apresentaram-se de forma mais aguda.  
É disto que trataremos a seguir, abordando, primeiramente, o 
que se almejava que as escolas e suas professoras fizessem 
e o que de fato ocorreu no ano de implantação do Ensino 
Fundamental nas turmas pesquisadas. 

A atividade lúdica nas práticas educacionais no 
Ensino Fundamental de 9 anos: o que dizem os 
documentos e contribuições da Psicologia

A leitura dos documentos oficiais em que se propõe o 
novo Ensino Fundamental permite identificar o reconhecimento 
de que sua implantação/implementação não deve limitar-se a 
atos burocráticos de matrículas de crianças mais novas, mas 
sim que exigirá grandes esforços para garantir: 

1. a necessária construção de um novo currículo, e 
2. a presença privilegiada da atividade lúdica neste 

novo currículo.
São inúmeras as citações que poderíamos fazer 

dos documentos, que afirmam estas duas ideias. De nosso 
ponto de vista, os excertos a seguir são suficientemente 
ilustrativos:

 Partindo do princípio de que o brincar é da natureza de ser 
criança, não poderíamos deixar de assegurar um espaço 
privilegiado para o diálogo sobre tal temática [procurando 
entender] o brincar como um modo de ser e estar no mundo; 
o brincar como uma das prioridades de estudo nos espaços 
de debates pedagógicos, nos programas de formação 
continuada, nos tempos de planejamento; o brincar como uma 
expressão legítima e única da infância; o lúdico como um dos 
princípios para a prática pedagógica; a brincadeira nos tempos 
e espaços da escola e das salas de aula; a brincadeira como 
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possibilidade para conhecer mais as crianças e as infâncias 
que constituem os anos/séries iniciais do ensino fundamental 
de nove anos. (MEC, 2006b, pp. 11-12).

Com base em pesquisas e experiências práticas, 
construiu-se uma representação envolvendo algumas das 
características das crianças de 6 anos que as distinguem 
de outras faixas etárias, sobretudo pela imaginação, a 
curiosidade, o movimento e o desejo de aprender aliados 
à sua forma privilegiada de conhecer o mundo por meio 
do brincar [...] Esse desenvolvimento possibilita a ela 
participar de jogos que envolvem regras e se apropriar de 
conhecimentos, valores e práticas sociais construídos na 
cultura. (MEC, 2004b, p. 19, grifo nosso). 

Nessa idade, em contato com diferentes formas de 
representação e sendo desafiada a delas fazer uso, a 
criança vai descobrindo e, progressivamente aprendendo 
a usar as múltiplas linguagens: gestual, corporal, plástica, 
oral, escrita, musical e, sobretudo aquela que lhe é mais 
peculiar e específica, a linguagem do faz-de-conta, ou seja, 
do brincar. (MEC, 2004b, p. 20, grifo nosso).

A partir de afirmações deste tipo, o governo deixa clara a 
necessidade de que “as estratégias pedagógicas” evitem 
“a monotonia, o exagero de atividades ‘acadêmicas’ ou de 
disciplinamento estéril” (MEC, 2004b, p. 16). 

Podemos assegurar que estas recomendações 
encontram substancial fundamentação no que tem sido 
estudado e pesquisado sobre o brincar nas produções 
acadêmicas e científicas. 

A atividade lúdica é considerada como uma das 
atividades fundamentais para o desenvolvimento infantil por 
teóricos de inegável importância para a Psicologia, dentre 
os quais nos concentraremos nas formulações feitas na 
abordagem Histórico-cultural, trazendo, especialmente, 
as colaborações de L.S.Vygotsky, A. N. Leontiev e D. B. 
Elkonin. Esta escolha justifica-se não só por ser a matriz 
teórica que fundamenta nosso trabalho mas, também, por ser 
indicada, sistematicamente, como importante referência dos 
documentos produzidos como orientadores para as ações 
pedagógicas no sistema educacional brasileiro (conforme 
pode ser verificado em MEC, 1998a, 1998b, 2006b)1.

Vygotsky, Leontiev e Elkonin, com o objetivo de explicar 
as razões da constituição e do desenvolvimento do psiquismo 
humano, mostram que isto ocorre como resultado das 

Relações [...] determinadas pelas condições históricas 
concretas, sociais, nas quais o homem se desenvolve e também 
pela maneira como a sua vida se forma nessas condições 
e como ele se apropria das objetivações já produzidas e 
transmitidas por intermédio da educação (Facci, 2004, p. 79). 

Para estes autores, a atividade lúdica constitui uma 
destas objetivações e sua apropriação por parte das crianças, 
através da educação, provoca transformações radicais nas 
possibilidades de desenvolvimento psicológico humano.  

1    É certo que os modos como a teoria Histórico-cultural é apropriada 
por estes documentos oficiais têm sido objeto de críticas, tais como as 
apresentadas em Faria e Palhares (1999), Arce (2006) e Rocha (2007). 
Entretanto, escapa aos objetivos do presente texto abordá-las. 

Importa, desde já, esclarecer que - da perspectiva da 
teoria Histórico-cultural - nem toda modalidade de atividade 
lúdica tem o mesmo impacto sobre o desenvolvimento infantil. 
Considerando a forma clássica de categorizar as brincadeiras, 
proposta pelo sistema ESAR (Garon, 1992), devemos nos 
lembrar que os jogos podem ser subdivididos em jogos de 
exercício (mais típicos da fase inicial de desenvolvimento, 
até 2 anos de idade), jogos simbólicos ou jogos de faz de 
conta (que, na nossa cultura, as crianças tendem a começar 
a realizar a partir de 2 anos de idade, aproximadamente), 
jogos de acoplagem (jogos de construção) e jogos de regras 
(mais comuns a partir de 4 ou 5 anos de idade).

Para Vygotsky (1994), é o jogo de faz de conta que se 
constitui em instância com intenso potencial para a constituição 
de zonas de desenvolvimento proximal. Ao definir desta 
maneira o “faz de conta”, este autor destaca que, através 
deste tipo de brincadeira, desenvolvem- se os processos 
psicológicos mais importantes no processo de humanização 
do homem, com especial ênfase para a independência do 
campo perceptual imediato, a capacidade de operar no plano 
simbólico, a apropriação de formas culturais de relações e 
ações sobre o mundo, a linguagem e a imaginação. 

Este modo de compreender o faz de conta é 
igualmente compartilhado por Leontiev (1978, 1988), que 
nomeia esta modalidade de brincadeira como atividade 
principal da criança. Por atividade principal, o autor entende 
aquela em torno da qual se organizam as mais poderosas 
mudanças psicológicas ao longo da vida de cada sujeito. 

Colaborador próximo de Vygotsky, Elkonin (1998) 
acrescenta contribuições importantes para a compreensão 
da constituição e desenvolvimento do brincar, especialmente 
por trazer estudos antropológicos que mostram a historicidade 
do “faz de conta” e por fazer exames minuciosos sobre a 
importância da participação dos adultos/mediadores mais 
experientes nesta atividade. Elkonin (1998) argumenta que, 
para as crianças brincarem e para desenvolverem suas 
capacidades lúdicas, é necessário que se disponibilize a 
elas muito mais do que, meramente, tempo e espaço em sua 
agenda de atividades diárias. Aborda, de modo especial, as 
teses de que (i) o tipo de material que se oferece às crianças 
provoca diferenças fundamentais em seus modos de brincar 
e que (ii) a participação de educadores é de inestimável 
importância para o surgimento e desenvolvimento da 
capacidade de brincar das crianças. Elkonin (1998) está, 
portanto, interessado em instrumentalizar o professor em sua 
prática, salientando a necessidade de sua participação nas 
brincadeiras, com objetivo de desenvolvê-las. Para o autor, a 
“impressão de espontaneidade no desenvolvimento do jogo 
de papéis nas crianças surge como consequência de que os 
adultos não se dão conta da direção que eles, de uma forma 
natural, realizam” (Elkonin, 1998, p. 178). Aponta, como 
fundamentos básicos para o trabalho dos professores, os 
conceitos de zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 
1994) e de mediação pedagógica (Vigotski, 1989).

A partir dos princípios elaborados por estes teóricos, 
vários trabalhos vêm sendo produzidos com os objetivos de 
aprofundar e fazer avançar reflexões sobre as contribuições 
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da atividade lúdica para o desenvolvimento psicológico das 
crianças e/ou a importância de investimentos em relação ao 
brincar nas instituições educacionais de modo a que cumpra 
seu papel de instituição promotora de desenvolvimento 
(dentre os quais podemos destacar Alves & Gnoato, 2003; 
Carvalho & Pedrosa, 2002; Góes, 2001; Góes & Lopes, 
2004; Pedroza, 2005; Pontes & Magalhães, 2003; Robles & 
Gil, 2005; Rocha, 2005; Silva, Guimarães, Vieira, Franck, & 
Hippert, 2005).

Desta forma, as preocupações expressas nos 
documentos ganham sustentação e relevância quando são 
consideradas à luz do que tem sido produzido na abordagem 
Histórico-cultural sobre a infância, o desenvolvimento 
infantil, as brincadeiras e as responsabilidades das 
instituições educacionais em relação a garantir que a 
prática de atividades lúdicas receba especial destaque nos 
planejamentos pedagógicos e nos currículos escolares.

O desenvolvimento da pesquisa aqui referida, 
entretanto, desvelou uma realidade bem diferente do que foi 
prescrito como ideal para o cotidiano escolar das crianças 
de 6 anos. Indicaremos, a seguir, a metodologia usada e, 
posteriormente, os modos como se organizaram as práticas 
educacionais, destacando o lugar ocupado nelas pelas 
brincadeiras infantis.

Metodologia
A metodologia usada para o desenvolvimento 

do trabalho de campo  compôs-se de: observações 
participantes no cotidiano escolar, entrevistas (com as 
professoras das turmas pesquisadas, com os seus alunos 
de 6 anos, com as mães/pais/responsáveis destes alunos) 
e questionários (respondidos por orientadoras pedagógicas 
das pré-escolas frequentadas por uma parte das crianças 
em 2005)2. Neste artigo, focalizaremos o que foi registrado 
e analisado a partir das entrevistas com as professoras e 
das observações participantes realizadas junto às 8 turmas 
de primeiro ano. Quando pertinente, serão também trazidas 
informações obtidas a partir das entrevistas com mães, pais 
ou responsáveis e dos questionários respondidos pelas 
coordenadoras das pré-escolas frequentadas por algumas 
crianças em 2005. Por esta razão, estes procedimentos 
estão detalhados a seguir.

As observações foram realizadas acompanhando 
toda a jornada de trabalho das 8 turmas de primeiros anos 
das 5 escolas, numa frequência de uma vez por semana. 
Trata-se de escolas municipais, localizadas numa mesma 
região de uma cidade do interior do estado de São Paulo. 
Estas escolas atendem, predominantemente, a crianças de 
classes populares, residentes em bairros próximos a elas. 

2  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos e todos os participantes assinaram Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O desenvolvimento do trabalho de campo contou 
com a colaboração dos alunos Cássia de Souza, Érika Tiemi Tsujimoto, 
Leandro Gaspareti Alves, Maria Clara Z. Viana, Mariana S. Lorensini, 
Mayara C. Ferreira, Rafael Marum e Talita Giacomini, graduandos da 
Faculdade de Psicologia da Puc-Campinas.

As turmas acompanhadas tinham, em média, 27 alunos. 
A maioria deles (72,1%) havia frequentado instituição de 
educação infantil antes da experiência escolar no Ensino 
Fundamental. Desta porcentagem, 44,6% frequentaram 
equipamentos públicos (creches ou pré-escolas municipais), 
17,2% estiveram matriculadas em pré-escolas particulares e 
10,3% frequentaram instituições não-governamentais. Para 
27,9% das crianças, o ingresso no primeiro ano do Ensino 
Fundamental representou sua primeira experiência escolar. 
As observações foram registradas em diários de campo e 
posteriormente digitadas. 

As entrevistas realizadas com as 8 professoras 
ocorreram em dois momentos: no início do segundo 
semestre e ao final do ano letivo. Estas entrevistas foram 
individuais, realizadas na própria escola, com exceção de 
duas delas, que foram feitas na residência das docentes, 
por sua solicitação. Durantes as entrevistas, as professoras 
puderam explicitar suas concepções sobre o Ensino 
Fundamental de 9 anos, sobre a forma como foi implantado, 
suas expectativas com relação ao trabalho pedagógico que 
deveriam/gostariam/poderiam desenvolver (sobretudo em 
relação à inclusão das brincadeiras), as condições materiais 
disponíveis nas escolas para isso e sobre como os seus 
alunos vivenciavam o cotidiano escolar. A idade média das 
professoras era de 39 anos (variando entre 30 e 55 anos). 
Todas elas eram formadas em Pedagogia, sendo seis, em 
universidades públicas, uma, em universidade particular e 
uma professora graduou-se em uma faculdade particular. 
Duas delas fizeram especialização em Psicopedagogia; as 
outras seis não têm pós-graduação (lato sensu ou stricto 
sensu). Todas as professoras tiveram experiências anteriores 
como professoras de Educação Infantil (em média, durante 
6 anos) e todas assumiram a docência no Primeiro Ano 
do Ensino Fundamental em 2006 por opção própria. Seis 
professoras dobravam o turno de trabalho em 2006: uma 
delas trabalhava com alunos de 5 anos, em uma escola de 
Educação Infantil particular renomada na cidade, três na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma com turma de 
6 anos de escola pública de um município vizinho e uma 
professora trabalhava com alunos de 8 anos, numa escola 
administrada por uma fundação. 

As entrevistas com os pais/mães ou responsáveis 
foram realizadas nas próprias escolas, com horário agendado 
pelas professoras. O número de participantes variou (de 1 a 
4) a cada encontro. Em função da diferença do número de 
participantes, a duração das entrevistas foi também bastante 
variada. Entretanto, quase nunca foram rápidas, durando 1h 
e 30, em média. No total, participaram 58 familiares destes 
alunos (52 mães, 4 pais e 2 avós). Nestes encontros, foi 
possível ter acesso às posições destes familiares em 
relação ao novo Ensino Fundamental, às formas concretas 
de trabalho pedagógico que vinha sendo realizado pelas 
professoras das turmas de suas crianças e a informações 
sobre como as crianças reagiram/estavam reagindo à sua 
nova vida escolar. 

Todas as entrevistas foram desenvolvidas de forma 
semiestruturada, a partir de um roteiro (específico para cada 
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uma das categorias de protagonistas). Foram gravadas em 
áudio e, posteriormente, foram transcritas na íntegra para 
análises.

Os questionários foram encaminhados a 10 
coordenadoras pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil frequentadas por parte das crianças no ano de 
2005. Compunha-se de 9 perguntas abertas abordando as 
condições em que foram informadas sobre as mudanças no 
sistema educacional brasileiro, suas posições em relação a 
elas, formas utilizadas (ou não) para preparo e orientação dos 
alunos e de suas famílias para o novo Ensino Fundamental e 
as reações que puderam observar nestes interlocutores.

A partir destes procedimentos, foi possível identificar 
os modos como estas instituições educacionais organizaram-
se para responder às demandas expressas nos documentos 
oficiais, propostos como guias/referenciais orientadores para 
o trabalho pedagógico.

Resultados e discussão
Embora a pesquisa filie-se, predominantemente, à 

abordagem qualitativa, neste artigo serão apresentadas 
também algumas análises quantitativas, por considerá-las 
importantes para descrever com mais clareza o cotidiano 
escolar. Para as análises quantitativas, utilizamos a 
categorização de atividade lúdica proposta pelo sistema 
ESAR (Garon,1992). As análises qualitativas foram feitas 
sobre as enunciações dos participantes a partir dos conceitos 
de tema e intertextualidade (Maingueneau, 1997, 2001). 

O trabalho analítico sobre as entrevistas com as 
professoras indicam que, quando solicitamos a elas que 
avaliassem se e como foi possível garantir a seus alunos 
oportunidades e investimentos em brincadeiras, às palavras 
“lúdico”, “atividade lúdica”, “brincar”, “brincadeiras” e “jogos 
de faz de conta”, as docentes associaram os seguintes 
termos e expressões:  “pouco”, “muito pouco”, “espremido”, 
“ficou sem”, “não tem”, “raríssimo”, “faltou”, “não tem espaço”, 
“o espaço é inadequado”, “queria ter visto mais”, “é mais de 
correr”, “eles não brincam”, “poderia ter explorado mais”, 
“não brinquei tanto quanto gostaria de ter brincado”, “fiz 
pouco”, “eu errei”. Diz uma das professoras entrevistadas

Jane3: Ovo choco eu fiz uma vez só. Fiz pouco. A 
gente fazia no final da aula, quando terminava a atividade. 
Mas era bem aquela coisa: sobrou tempo, vamos lá. Eu 
me apeguei mais em sala de aula. Eu errei. Se fosse um 
pré, quando eu era professora da educação infantil, seria 
literalmente ao contrário. [Dezembro de 2006].

É certo que este pouco investimento e o frequente 
deslocamento da atividade lúdica para as sobras de tempo 
não significaram que as crianças não brincaram durante 
o período da pesquisa: as observações do cotidiano das 
turmas de primeiro ano permitiram registrar 275 episódios 
de brincadeiras. Entretanto, a distribuição destes episódios 
segundo as modalidades do ESAR (apresentada na tabela a 
seguir) permite algumas problematizações. 

Como podemos observar, houve uma distribuição 
bastante irregular de frequência dos diferentes tipos de 
brincadeiras das crianças: a maior parte delas foi “jogos de 
exercício”, a modalidade mais simples/primária em termos 
de atividade lúdica e mais típica dos dois primeiros anos 
de vida. Os jogos simbólicos ou de faz de conta aparecem 
em segunda posição, numa frequência menor do que a 
metade das vezes em que as crianças brincaram de correr, 
pular, subir em muretas, escorregar, atirar galhos etc. Além 
disso, em termos estruturais, estas brincadeiras reduziam-
se, tipicamente, ao desempenho de ações simples e uso 
substitutivo de objetos, não tendo sido registrado nenhum 
episódio em que as crianças desempenhassem papéis 
ou organizassem suas ações simbólicas em temáticas, o 
que representa modos mais sofisticados e complexos de 
brincadeiras. Portanto, pode-se sintetizar que, em relação 
aos jogos de faz de conta, o que encontramos foram poucas 
brincadeiras, rápidas4 e muito simples. 

Em contrapartida, as observações também 
permitiram identificar que, na maior parte do período em que 
permaneceram nas escolas, as crianças estiveram envolvidas 
com atividades instrucionais propostas, incentivadas e 

3    Os nomes dos participantes são fictícios.
4    Foram considerados episódios de atividade lúdica todo registro 
de brincadeiras das quatro modalidades de classificação do Sistema 
ESAR, independentemente de sua duração. Especialmente os jogos 
de exercício e os jogos de faz de conta, na maior parte das vezes, 
duravam apenas alguns segundos.

E S A R TOTAL
Total de episódios lúdicos 
realizados pelas crianças/
modalidade

152 63 9 51 275

Porcentagem de episódios/
modalidade

55,30 22,9 3,30 18,50 100

Tabela 1. Distribuição dos episódios de brincadeiras pelas modalidades do sistema        ESAR

Fonte: Elaboração dos autores
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acompanhadas pelas professoras. Nesta categoria, foram 
registradas 120 atividades de leitura e escrita e 43 atividades 
de conhecimentos matemáticos (com duração média de 1 
hora cada atividade). Portanto, embora tenham brincado, 
as crianças estiveram, durante todo o semestre, muito mais 
ocupadas com atividades de ler, escrever e contar. 

Não estamos afirmando, de modo algum, que os jogos 
de exercício não sejam necessários e importantes para as 
crianças e, muito menos, que as atividades de alfabetização, 
de letramento e para o desenvolvimento do raciocínio lógico-
matemático não devam ser objeto de frequente e intenso 
trabalho nas práticas pedagógicas. Ao contrário, em especial 
no segundo caso, seguramente entendemos que é um dos 
objetivos principais e responsabilidade da escola fazer 
circular estes conhecimentos e garantir que as crianças se 
apropriem deles. Mas, de nosso ponto de vista, as práticas 
de alfabetização, letramento, aprendizagem matemática e 
atividade lúdica não são excludentes. 

Tendo em perspectiva os aportes dos teóricos 
que fundamentam este trabalho e, de forma especial, os 
argumentos de Elkonin (1998) sobre a importância da 
posição ocupada pelos educadores para provocar novos 
níveis de desenvolvimento nas brincadeiras das crianças, 
é importante focalizar os modos de participação das 
professoras em relação a esta atividade. A partir dos registros 
das observações, foi possível analisar de quais e de quantas 
brincadeiras das crianças as professoras participaram. Os 
resultados encontram-se na tabela 2, apresentada a seguir.

A leitura da tabela 2 mostra que, em termos totais, 
as professoras participaram de modo bastante tímido das 
brincadeiras (envolvendo-se diretamente nelas em apenas 
11,28% dos casos). Novamente aparece irregularidade na 
distribuição destas participações, já que foi registrado que, 
em 69,45% destas ocasiões, a inserção das professoras se 
deu em relação a jogos de regras. Merece, entretanto, maior 
destaque o fato de não ter sido registrada nem uma única 
situação em que as professoras participaram de episódios 
de faz de conta. 

Três linhas de argumentos foram apresentadas por 
todas as professoras para justificar o que ocorreu: (i) a falta 

de investimentos dos órgãos públicos para suprir as escolas 
com recursos materiais necessários, (ii) falta de clareza 
sobre o que deveriam - de fato - priorizar nas práticas 
educacionais e (iii) pressões dos pais/responsáveis pelas 
crianças, no sentido de que investissem mais em atividades 
do tipo escolar (especialmente em tarefas e  produções nos 
cadernos com conteúdos de alfabetização).

A argumentação mais frequente e aquela sobre a qual 
as professoras se manifestaram de forma mais contundente 
referiu-se à extrema precariedade das condições materiais 
(espaço, equipamentos de parque, jogos e brinquedos) com 
que tiveram que enfrentar o ano letivo.

As tabelas inseridas a seguir apresentam informações 
em relação a este tópico, diferenciando a disponibilização de 
equipamentos/brinquedos para parques e/ou áreas livres (tabela 
3) e de jogos e brinquedos para a sala de aula (tabela 4).

Como é possível constatar, de fato as condições 
oferecidas para a atividade lúdica foram bastante precárias, 
ao longo de todo o primeiro ano de implantação do Ensino 
Fundamental de 9 anos nas escolas pesquisadas. Os 
investimentos realizados pelo poder público foram tímidos, 
insuficientes e inadequados, como no caso da escola 4, em 
que os equipamentos de parque foram “herdados” de uma 
Escola Municipal de Educação Infantil e, ao serem utilizados 
por crianças de mais idade5, rapidamente quebraram. 
É importante acrescentar que grande parte dos jogos 
disponíveis em sala de aula foi confeccionado por algumas 
das professoras com seus próprios recursos financeiros, 
num esforço pessoal para, ao menos, atenuar a escassez de 
materiais. Todos estes jogos confeccionados eram jogos de 
regras e tinham objetivo principal servir como suporte para 
alfabetização e aprendizagem de conteúdos matemáticos.

As análises da intertextualidade entre os textos do 
nível micro (discurso das professoras) com o nível macro 
(discurso oficial) mostram que nenhuma das docentes 
permaneceu indiferente ou insensível em relação àquilo 
que puderam disponibilizar para seus alunos. Os resultados 

5  Quando instalados, os equipamentos são disputados não só por 
crianças de 6 anos; as crianças maiores, de 7, 8 ,9 anos ou mais 
também desejam utilizá-los e brincar.

E S A R TOTAL

Total de episódios de atividade 
lúdica por modalidade 152 63 9 51 275

Participação das professoras 
por modalidade 4 0 7 25 36

Porcentagem de jogos de que 
as professoras participaram 
por modalidade

11,11 0 19,44 69,45 11,28

Tabela 2. Distribuição das participações das professoras em relação às diferentes modalidades  de brincadeiras 
das crianças.

Fonte: Elaboração dos autores
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da pesquisa permitiram dar visibilidade ao fato de que o 
processo de alteração do Ensino Fundamental de 8 para 
9 anos foi vivido pelas educadoras com grande angústia, 
sendo importante destacar que esta palavra foi identificada 
como um tema (cf. Maingueneau, 1997, 2001) recorrente 
nas entrevistas realizadas para se referirem ao que sentiram 
ao longo do ano de 2006. 

A seguinte fala de uma das professoras, embora seja 
singular, sintetiza bastante bem o que foi vivido por todas:

Cláudia: A estrutura da escola pública é uma coisa de 
louco, né? Nós chegamos, nós não tínhamos nem o nome 
dos alunos. Não tinha o nome!!! Nós fomos conseguir os 
nomes passada uma semana de aula. Como que fazia? A 
gente tinha uma lista não oficial, com os primeiros nomes. Aí, 
a gente pegava os alunos e ficava lá. Eu comecei a minha 
turma com 38 alunos. 38!!! Foi desesperador. Desesperador. 
Porque nós tínhamos uma posição de que nós teríamos no 
máximo 25 alunos. Aí, você chega com 38, que é quase o 
dobro!!! É um absurdo!! É um absurdo!! É como uma colega 
falou: ‘Gente! Eu fico imaginando um médico que está lá, 

com o cara anestesiado, o corpo aberto em cima da mesa e 
ele vira e fala assim: o que que a gente vai fazer? É igual a 
nós: nós estamos com as crianças na sala de aula, precisa 
fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que fazer’. O 
que a gente vai fazer? Agora que a gente está discutindo 
[setembro de 2006] . Então, o corpo está aberto. Lá.  E aí? 
Como que a gente faz?!? Vai operar o coração? Vai desligar 
o rim? Vai fazer o quê? É como nós. Nós estamos aqui, com 
a criançada em sala de aula, dentro da sala de aula e a coisa 
é complicadíssima. Eu acho que faltou um preparo. Faltou 
se organizar para poder receber esta criançada. 

O trecho acima transcrito tem dupla relevância: 
ao mesmo tempo em que mostra que a angústia das 
professoras não se referiu apenas aos recursos para as 
crianças brincarem -  sendo extensiva/reativa a vários outros 
aspectos das condições (in)existentes para seus trabalhos 
- informa sobre o despreparo das docentes para o trabalho 
pedagógico que deveriam fazer acontecer. 

Todas as educadoras (de Escolas de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil) que participaram da 
pesquisa afirmaram que experimentaram muita insegurança 
em relação a como deveriam construir o currículo de 
seus alunos em função do pouco tempo que tiveram para 
entenderem e se organizarem frente às demandas da nova 
proposta. No processo de transição para o novo modo de 
funcionamento do Ensino Fundamental, segundo elas, 
prevaleceu a falta de informações sobre como deveria 
ser a vida das crianças nas escolas. Como consequência, 
as reuniões que foram realizadas com os pais, mães ou 
responsáveis e o início do ano escolar foram vividos com 
grande desconforto por todos os profissionais das escolas, já 
que tinham, eles próprios, mais dúvidas do que certezas em 
relação ao futuro acadêmico de seus antigos e novos alunos 
e sobre o que deveriam fazer com e para eles. Obviamente, 
esta situação afetou fortemente as práticas pedagógicas das 
turmas acompanhadas pela pesquisa. 

Modalidades Brinquedos %

E 2 1,3 %

S 4 2,7 %

A 18 12,0 %

R 126 84,0 %

Total 150 100,0 %

Tabela 3. Distribuição dos equipamentos para parque/áreas abertas, disponíveis nas escolas em 2006.

Escola Equipamentos Condições físicas da escola para 
instalação Situação ao final de 2006

1 não recebeu não tem espaço sem equipamentos

2 casinha e 2 gangorras necessita de reforma sem brinquedos

3
tirolesa, casinha de Tarzan, 

gangorras
e trepa-trepa

necessita de reforma em processo de instalação

4

casinha, escorregador,  balan-
ço e 3 gangorras (originalmen-
te destinados a uma escola de 

Educação Infantil)

boas condições instalados e parcialmente quebra-
dos 

5 não recebeu boas condições sem equipamentos

Fonte: Elaboração dos autores

Tabela 4.  Distribuição do total de brinquedos disponíveis em sala de 
aula e/ou em acervos coletivos contabilizados nas 5 escolas, em 2006.

Fonte: Elaboração dos autores
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É importante, ainda, acrescentar que as desinformações 
sobre o que era para ser feito com seus alunos não foram um 
problema local das escolas acompanhadas. Gorni (2007), 
em pesquisa realizada no Paraná com Núcleos Regionais 
de Ensino, Secretarias Municipais de Educação e escolas 
públicas da rede municipal e estadual, concluiu que - também 
neste contexto - muito pouco se sabia a respeito da proposta 
e aponta para a “evidente precocidade da implantação [do 
novo Ensino Fundamental] de forma ampla e generalizada, 
antes que fossem garantidas as condições de preparação 
das respectivas escolas e professores” (p. 78).

As tensões experimentadas foram intensificadas, 
entretanto por um outro aspecto: as expectativas dos pais 
e/ou familiares dos alunos. O desenvolvimento de nosso 
trabalho nos autoriza a dizer que as professoras tiveram 
que enfrentar o ano de 2006 premidas entre duas posições 
antagônicas. Por um lado, pesaram sobre elas pressões dos 
documentos oficiais propondo/exigindo mudanças na cultura 
escolar, sintetizadas por afirmações do tipo:

(...) não se trata de transferir para as crianças de 6 anos os 
conteúdos e atividades da tradicional primeira série, e sim 
conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos 
em um Ensino Fundamental de nove anos, considerando o 
perfil de seus alunos (MEC, 2004b, p. 17).

Por outro lado, também enfrentaram pressões 
decorrentes das expectativas dos pais, que matricularam 
seus filhos/suas filhas não na “escola pensada pelo 
governo”, mas na “escola que ensina a ler e a escrever”. 
Assim, no sentido oposto ao dos idealizadores do projeto, 
os pais esperavam/exigiam exatamente que seus filhos 
aprendessem conteúdos e atividades da tradicional primeira 
série do Ensino Fundamental. 

Tensões e enfrentamentos deste tipo foram indicados 
por todas as professoras participantes como um dos 
aspectos que dificultaram, desde o início do ano escolar, seus 
investimentos para pensar novos modos de estruturação de 
suas práticas. As entrevistas realizadas por nós com os pais, 
mães ou responsáveis confirmaram que, desde o momento 
da matrícula, estes demonstraram fortes expectativas de que 
as crianças fossem alfabetizadas e – com exceção de 2 mães 
–  nenhuma expectativa/desejo de que a escola garantisse a 
elas o direito de brincar. Esta disposição favorável dos pais 
para as aprendizagens escolares também foi evidenciada por 
Santos e Vieira (2006), que mostram como a nova proposta 
de ensino obrigatório foi uma decisão governamental que 
angariou simpatias da população, sobretudo das famílias 
imediatamente envolvidas, gerando adesões, expressões 
de defesa e argumentações favoráveis a esta.

A priorização de práticas, conteúdos e conhecimentos 
culturalmente mais valorizados (alfabetização e matemática) 
no dia a dia das crianças e o deslocamento (para segundo, 
terceiro planos) das brincadeiras simbólicas permitem-nos 
encerrar o presente artigo levantando algumas questões.

Considerações Finais
O quadro geral sobre o lugar ocupado pela atividade 

lúdica - e, de modo especial, pelo faz de conta – é, de 
nossa perspectiva, preocupante porque pode representar 
possíveis prejuízos no que se refere ao enriquecimento da 
imaginação, da capacidade de operar no campo simbólico, 
de independência do campo perceptual imediato e da 
apropriação de formas culturais de relações e ações sobre 
o mundo destas crianças, processos já apontados como 
especialmente possíveis/importantes de se desenvolverem 
neste tipo de brincadeira. 

Entretanto, convém lembrar que estes resultados 
referem-se ao ano exato de implantação do projeto e que 
reformas ou mudanças no sistema educacional devem ser 
acompanhadas e avaliadas por um período maior de tempo 
para que se possa identificar de que modo se consolidam 
(ou não) no interior da cultura escolar. É sabido que, mesmo 
quando se trata de implantações/implementações de políticas 
públicas educacionais que obtêm sucesso em seus anos 
iniciais, este quadro pode mudar nos anos que se seguem 
à reestruturação educacional, em função da diminuição da 
difusão e divulgação na mídia, diminuição de investimentos 
técnico-financeiros etc. Há, em pesquisas realizadas (como, 
por exemplo, Santos & Vieira, 2006), registros de que a 
mobilização que novas políticas provocam nos protagonistas 
que elas afetam (quer seja uma mobilização de adesão, 
quer seja de oposição ou resistência) tende a diminuir com 
o passar do tempo 

É a partir destas considerações que a seguinte pergunta 
deve ser formulada: como tem ocorrido a continuidade de 
implementação do Ensino Fundamental de 9 anos nestas 
escolas? Algumas questões mais específicas também são 
possíveis, tendo em vista os resultados de 2006: a angústia 
vivida pelas professoras tende a se atenuar pela habituação 
às condições de trabalho e seus questionamentos em relação 
à importância da atividade lúdica no contexto educacional 
tendem a diminuir/desaparecer? Ou, ao contrário, o acúmulo 
de experiências frente aos novos desafios conduzirão as 
escolas, suas professoras e o poder público a movimentos 
construtivos no sentido de efetiva modificação das  práticas 
cotidianas de escolarização das crianças de 6 anos? Os 
modos de participação das professoras junto aos jogos 
de faz de conta sofrerão transformações ou se manterá 
estável o panorama de distanciamento das educadoras 
em relação a esta modalidade lúdica? A experiência maior 
e oportunidade de estudo e clarificação dos objetivos do 
Ensino Fundamental de 9 anos permitirão às professoras 
e às escolas encontrarem argumentos para explicar aos 
pais a importância de outras atividades que não só as de 
alfabetização – e provocar mudanças nos modos como estes 
avaliam as experiências escolares de seus/suas filhos/filhas, 
ou os antagonismos entre o discurso oficial e as expectativas 
dos pais permanecerão intactos? O pouco investimento do 
poder público registrado em relação às condições de trabalho 
educacional foi circunstancial ao ano de 2006 e temporário 
ou permanece, predominantemente, desta forma? 
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Ou seja: após o ano inicial de adoção do novo Ensino 
Fundamental será possível identificar mudanças e avanços 
nos modos como vem sendo construída a vida escolar das 
crianças que frequentam as novas turmas de primeiros 
anos ou os problemas que a pesquisa revelou tenderam a 
se cronificar e se estabilizaram como forma mais típica e 
regular de funcionamento das escolas?  

As respostas a estas perguntas, seguramente, só 
serão possíveis com a continuidade do trabalho de campo 
e com a oportunidade de diálogo com outros trabalhos que 
venham sendo realizados sobre este tema. 
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Deficiência intelectual e aquisição matemática: 
currículo como rede de relações condicionais

Rosana Aparecida Salvador Rossit 
Celso Goyos

Resumo

O presente estudo teve como objetivo analisar a aquisição de relações matemáticas e apresentar um currículo baseado no paradigma de 
equivalência de estímulos para ensinar deficientes intelectuais a manusear dinheiro. Participaram 11 pessoas com deficiência intelectual, com 
idade entre nove a 32 anos, de ambos os gêneros, estudantes de escola de Educação Especial. Os estímulos utilizados foram palavras ditadas, 
numerais impressos, imagens de moedas e notas, componentes da adição, conjunto de moedas, notas e moedas juntas, preços impressos, 
moedas e notas verdadeiras. Quatro estudos foram conduzidos para o ensino de diferentes relações. O procedimento de ensino foi conduzido 
através do programa computacional Mestre®. Os resultados demonstraram a eficácia do currículo como rede de relações e dos procedimentos 
utilizados, constatada a aquisição de habilidades complexas num período de tempo reduzido. Uma ampla e complexa rede de relações 
matemáticas foi adquirida a partir do ensino direto de apenas algumas relações. 

Palavras-chave: Matemática, currículo, deficiente mental.

Mental retardation and acquisition of mathematics: curriculum as a 
conditional relation network

Abstract

In this study we analyze the acquisition of mathematics relation and present the curriculum based on stimulus equivalence paradigm to teach 
people with mental retardation how to deal with money. We worked with 11 people with mental retardation, with ages from 09 to 32 years old, both 
genders, who attended a Special Education School. Stimuli were dictated words, printed numerals, coin and bill pictures, numerals with a plus 
sign between them, coin sets, coins and bills together, printed prices, actual coins and bills. Four studies were conducted to teach several distinct 
relations. Teaching procedure was conducted using a computer program named Master. Results showed the efficacy of the curriculum based on 
a relational network and the procedures used, by the emergence of complex skill acquisition in a reduced period of time. A complex and large 
mathematics relational network was taught through direct training of few relations.

Keywords: Mathematics, curriculum, mentally retarded.

Deficiencia intelectual y adquisición matemática: currícula como red de 
relaciones condicionales

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la adquisición de relaciones matemáticas y presentar una currícula, basada en el paradigma 
de equivalencia de estímulos, para enseñar a deficientes intelectuales a manejar dinero. Participaron 11 personas con deficiencia intelectual, 
de edades entre 09 y 32 años, de ambos géneros, estudiantes de colegio de Educación Especial. Los estímulos utilizados fueron palabras 
dictadas, números impresos, imágenes de monedas y billetes, componentes de adición, conjuntos de monedas, billetes y monedas juntos, 
precios impresos, monedas y billetes verdaderos. Cuatro estudios fueron dirigidos para la enseñanza de diferentes relaciones. El procedimiento 
de enseñanza fue conducido por el programa computacional Mestre®. Los resultados demostraron la eficacia de la currícula como red de 
relaciones y de los procedimientos utilizados, fue constatada la adquisición de habilidades complejas en un lapso de tiempo reducido. Una amplia 
y compleja red de relaciones matemáticas fue adquirida a partir de la enseñanza directa de apenas algunas relaciones.

Palabras-clave: Matematica, curriculum, retrasado mental.
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“Saber matemática é uma necessidade imperativa numa 
sociedade a cada dia mais complexa e tecnológica, em que 
se torna difícil encontrar setores em que este conteúdo não 
esteja presente”. 

(Teberosky & Tolchinsky, 2002, p.257)

Introdução
A Matemática está presente em inúmeras situações do 

cotidiano. Atividades comuns tais como marcenaria, cozinha, 
limpeza, escritório e supermercado requerem sistemas de 
contagem e habilidades de usar e reconhecer numerais. Além 
dos números serem uma linguagem de medida, eles também 
são necessários para os comportamentos adaptativos de 
encontrar um endereço, usar um telefone, “ler” horas de um 
relógio ou mesmo apreciar um jogo de futebol (Rossit, 2003; 
Spradlin, Cotter, Stevens, & Friedman, 1974).

Discussões no âmbito da Educação Matemática 
apontam a necessidade de adequar o trabalho escolar a uma 
nova realidade, marcada pela crescente presença desses 
conteúdos em diversos campos da atividade humana. 
Essas discussões têm influenciado análises e revisões nos 
currículos1 de Matemática (MEC, 1998). 

Embora existam estudos sobre o ensino de matemática 
na área da educação (Resnick, Wang & Kaplan, 1973; Teberosky 
& Tolchinsky, 2002) e da análise do comportamento (Araújo, 
2004; Carmo, 1997; De Lèon, 1998; Green, 1992; Monteiro & 
Medeiros, 2002; Prado, 2001; Rossit, 2003; Spradlin & cols., 
1974; Stoddard, Bradley, & McIlvane, 1987; Stoddard, Brown, 
Hurlbert, Manoli, & McIlvane, 1989), a questão de como as 
pessoas adquirem os conceitos matemáticos ainda instiga os 
pesquisadores a novas investigações.

As inúmeras variáveis que controlam o comportamento 
matemático precisam ser estudadas de maneira mais 
aprofundada para esclarecer e revelar os possíveis requisitos 
e as sequências envolvidas na aquisição de novos repertórios. 
A escassez de investigações científicas sólidas que expliquem 
e forneçam subsídios para a compreensão dos processos de 
ensino-aprendizagem envolvidos fez com que crescesse o 
interesse em pesquisar a aquisição de conceitos matemáticos 
na perspectiva da análise do comportamento. 

Para delinear um perfil curricular para o ensino de 
comportamentos matemáticos, pressupõe-se a presença de 
inúmeros componentes que se relacionam entre si. Diversos 
elementos que são requisitos essenciais para a aquisição 
de habilidades com alto grau de complexidade, como é o 
caso da matemática, estão envolvidos, como os conceitos 
de números, operações básicas, conceitos monetários, 
conceitos relacionais de igual-diferente, mais-menos, antes-
depois, maior-menor, entre outros. 

Rossit e Ferreira (2003) explicam que o comportamento 
matemático é uma subdivisão do comportamento verbal 
que apresenta um vocabulário aritmético, uma sintaxe, 
uma estrutura de equações e outros tipos de funções, e 

1  O termo “currículo” é entendido como a totalidade de situações 
de ensino-aprendizagem que estimula o desenvolvimento do aluno, 
levando-o à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes.

de encadeamento como na contagem, que ocorre tanto 
na comunicação, como no pensamento. Esse é um 
comportamento complexo, que pode ser dividido em unidades 
funcionais menores. Essas unidades podem aparecer como 
palavras ditadas, figuras, numerais e valores monetários 
impressos, conjuntos, expressões verbais, expressões 
numéricas, equações, dinheiro, nomeação, contagem, 
construção de respostas, entre outras. (p. 13)

O currículo de matemática das escolas, em geral, 
focaliza o domínio e aplicação dos conceitos matemáticos, 
operações, fatos matemáticos e resolução de problemas. 
Embora essas unidades possam inicialmente aparecer 
separadas em um programa de ensino, na prática, elas 
tornam-se crescentemente interligadas, como resultado da 
complexidade das tarefas e da aplicabilidade matemática. 

Porém, nas escolas, o conhecimento ainda é 
interpretado como uma cadeia de raciocínios, que se articulam 
linearmente (Pires, 2000). A linearidade, que se concretiza 
numa sucessão de tópicos que devem ser apresentados 
numa certa ordem, conduz a uma prática educativa fechada, 
em que há pouco espaço para a criatividade, para a 
utilização de estratégias metodológicas como a resolução 
de problemas, para a abordagem interdisciplinar, para o 
estabelecimento de relações entre os diferentes campos 
matemáticos. Esse modelo de planejamento de ensino 
parece influenciar a aquisição de conceitos matemáticos e 
contribuir para a evidência dos altos índices de dificuldades 
e de retenção em disciplinas que envolvam cálculos.

É preciso tomar caminhos que possam substituir a 
linearidade. A proposta de uma estrutura curricular diferente, 
na qual o conhecimento é organizado como rede de relações2, 
tem se mostrado eficiente para o ensino e aprendizagem de 
uma diversidade de conteúdos matemáticos, formando um 
emaranhado de conceitos e classes de estímulos e respostas 
que se tornam equivalentes entre si (Rossit, 2003; Araújo, 
2004). 

No contexto nacional atual, com a expansão da noção 
de necessidades especiais, contemplando dificuldades em 
diferentes níveis, é importante tanto o desenvolvimento 
de metodologias diversificadas de ensino como de 
procedimentos flexíveis de modo a atender à diversidade 
dos alunos. Assim, surge a preocupação com um processo 
de ensino-aprendizagem suficiente e eficaz que atenda às 
necessidades educacionais dessa população em especial.

A Psicologia tem proporcionado contribuições 
relevantes no âmbito do ensino-aprendizagem. Uma das 
vertentes que tem se preocupado com tal temática é a 
Análise do Comportamento, que se caracteriza pelo estudo 
objetivo do comportamento dos organismos, levando em 
consideração o seu ambiente físico, social, cultural e sua 
história como influências nas ações dos organismos.

A Análise do Comportamento humano visa à previsão 
e ao controle do comportamento. Para isso, o comportamento 
é investigado e variáveis são manipuladas visando ao 

2   Rede de relações é um conjunto de estímulos e desempenhos 
que mapeiam o território de equivalência de estímulos (Stromer, 
Mackay & Stoddard, 1992).
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entendimento de sua influência sobre tal comportamento. A 
partir de tais investigações, torna-se possível desenvolver 
procedimentos de ensino para populações diferenciadas 
como, por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual. 
Sendo assim, ao conhecer as variáveis envolvidas no 
processo de ensino-aprendizagem, essas se tornam 
passíveis de manipulação e o comportamento almejado pode 
ser inserido com maior controle.

Um planejamento baseado na Análise do 
Comportamento requer a análise de cada comportamento e 
sua execução necessita de avaliação contínua a fim de que 
decisões acerca da continuidade ou redirecionamento do 
ensino sejam tomadas de acordo com a especificidade de 
cada caso (Rossit, 2004).

Ao planejar um método de ensino fundamentado 
nos princípios da Análise do Comportamento, deve-se partir 
do pressuposto de que o repertório de conhecimento de 
cada indivíduo é único. Nesse sentido, cabe ao educador 
investigar e conhecer o repertório de entrada dos alunos 
para que o ensino possa ser planejado com vistas a atender 
às suas necessidades educacionais. O ensino deve ocorrer 
dos elementos básicos aos mais complexos. O grau de 
complexidade deve ser aumentado gradativamente de 
acordo com as condições individuais, assim como reduzir 
gradativamente os níveis de apoio. A avaliação e o 
planejamento devem ocorrer de forma contínua e simultânea 
à aplicação dos novos conteúdos. A aquisição de novas 
relações entre estímulos e entre estímulos e respostas 
deve ser analisada através das respostas apresentadas na 
situação planejada de ensino. Se a aprendizagem ocorrer, 
o educador poderá prosseguir com o seu planejamento, se 
houver manifestações de dificuldades, o planejamento deve 
ser reavaliado e novas decisões devem ser tomadas.

Nesta estrutura diferente, as relações entre repertórios 
presentes e entre aqueles a serem adquiridos descartam 
a necessidade da presença de todos os pré-requisitos 
no repertório do indivíduo antes de se introduzir um novo 
conteúdo. As relações são entendidas como coadjuvantes, 
ou seja, elas podem ser ensinadas separadamente e 
aprendidas independentemente, propiciando a expansão 
da rede de relações. Essa evidência com relação ao 
processo de ensino-aprendizagem indica que as relações 
são independentes e que o ensino pode ocorrer a partir 
de qualquer relação, não sendo necessário percorrer uma 
sequência fixa, linear (Rossit, 2003). 

Essa concepção proporciona benefícios para o ensino 
de pessoas que apresentam características peculiares de 
aprendizagem, como é o caso da deficiência intelectual, pois, 
a partir da identificação das relações presentes no repertório 
individual, insere-se gradativamente os novos estímulos 
que irão se relacionar com o conhecimento já consolidado, 
expandindo a rede de relações e de conhecimento.

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar a 
aquisição de relações matemáticas e propor um currículo 
baseado no paradigma de equivalência de estímulos para 
ensinar deficientes intelectuais a manusear dinheiro. 

Método
Participantes. Foram selecionadas 11 pessoas com 

deficiência intelectual, com idade entre nove e 32 anos, 
de ambos os gêneros, que frequentavam uma escola de 
educação especial em uma cidade do interior de São Paulo-
SP e sem experiência anterior em pesquisas que utilizaram 
procedimentos de escolha de acordo com o modelo, para 

Tabela 1. Caracterização dos participantes

 
Participantes   Idade  Sexo   Diagnóstico   I. Mental

(*)                                                             (*)

Q.I.
WISC(**)      I. Mental

Tempo 
Escolarização (*)

MRO
PED
ACA
ROT
DUD
GBF
GUA
ROA
BRS
POL
JES

32
12,2
21,3
18,3
14,8
19,6
16

17,1
12,5
18,3
9,10

F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F

D.A. e D.M.

S. Down

S. Down

D.M.

D.M.

D.M.

D.M.

S. Martin-Bell

S. Down

D.M.

S. Down

10,6
8,1
9,1
9,2
5,1
4,6
5,2
4,6
3,2
4,6
5,1

54
63
54
51
41

Não Avaliável
Não Avaliável
Não Avaliável
Não Avaliável
Não Avaliável

46

Moderada
Leve

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Severa
Severa

Profunda
Moderada

28,5
12

17,5
13
12
15
12

14,5
10
16
6

Participantes   Idade  Sexo   Diagnóstico   I. Mental
(*)                                                             (*)

Q.I.
WISC(**)      I. Mental

Tempo 
Escolarização (*)

MRO
PED
ACA
ROT
DUD
GBF
GUA
ROA
BRS
POL
JES

32
12,2
21,3
18,3
14,8
19,6
16

17,1
12,5
18,3
9,10

F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F

D.A. e D.M.

S. Down

S. Down

D.M.

D.M.

D.M.

D.M.

S. Martin-Bell

S. Down

D.M.

S. Down

10,6
8,1
9,1
9,2
5,1
4,6
5,2
4,6
3,2
4,6
5,1

54
63
54
51
41

Não Avaliável
Não Avaliável
Não Avaliável
Não Avaliável
Não Avaliável

46

Moderada
Leve

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Severa
Severa

Profunda
Moderada

28,5
12

17,5
13
12
15
12

14,5
10
16
6

 (*) Anos, meses
(**) WISC – Aplicado em 2003
D.A. - Deficiência Auditiva

D.M. - Deficiência Mental
Q.I. - Quoeficiente de Inteligência
I. Mental - Idade Mental

(*) Anos, meses
(**) WISC – Aplicado em 2003
D.A. - Deficiência Auditiva

D.M. - Deficiência Mental
Q.I. - Quoeficiente de Inteligência
I. Mental - Idade Mental

Fonte: Elaboração dos autores
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participar de um ou mais estudos. Como critério, incluiu-
se a presença de habilidade para comunicar-se oral ou 
gestualmente e o interesse em realizar atividades no 
computador. Foi obtido o consentimento livre e esclarecido 
dos pais ou responsáveis legais. A Tabela 1 apresenta os 
dados de caracterização dos participantes.

Material e Ambiente Experimental. O ambiente 
experimental contendo um microcomputador com monitor 
colorido, kit multimídia e programa computacional Mestre® 
(Goyos & Almeida, 1994) foi utilizado para programar, conduzir, 
registrar e arquivar os dados, e montado em uma sala da 
escola, cedida exclusivamente para o desenvolvimento da 
pesquisa, medindo aproximadamente 2,5m X 3,0m. Outros 
materiais como mesa, cadeira, fichas plásticas, um condutor 
plástico para liberação das fichas e um recipiente plástico 
transparente para armazenamento de fichas também foram 
utilizados. As tarefas de discriminação condicional foram 
apresentadas pelo computador. 

Estímulos Experimentais. Foram utilizados, como 
estímulos visuais, os algarismos “1”, “5”, “10”, “25”, “50” e 
“100”, formatados em fonte Times, cor preta, cujos tamanhos 
variavam conforme a cor de fundo da tela: tamanho 110, 
algarismos apresentados contra um fundo branco; ou tamanho 
48, contra o fundo azul. Os preços impressos em valores 
decimais (“0,01”; “0,05”; “0,10”; “0,25”; “0,50”; “1,00”; “5,00”; 
“10,00”; “50,00” e “100,00”) foram formatados no tamanho 48. 
As figuras das moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos e as 
figuras das notas de 1, 5, 10, 50 e 100 reais foram digitalizadas 
através de scanner. Esses valores foram escolhidos por 
corresponderem às moedas e notas em circulação. As cores 
originais foram mantidas tanto para as moedas como para as 
notas. Para as moedas, o tamanho original foi conservado 
e, para as notas, o tamanho foi reduzido nas dimensões de 
2,0 cm por 4,0 cm. Os conjuntos de moedas ou notas foram 
preparados com um, dois, três ou cinco elementos (moedas 
e/ou notas) em tamanho reduzido, organizados dentro do 
espaço de 4,0 cm por 4,0 cm. O tamanho aproximado da 
moeda no conjunto foi de 1,5 cm de diâmetro e, para as 
notas, foi de 2,5 cm por 1,2 cm. Os estímulos visuais foram 
preparados no programa Photoshop, salvos no formato “.pic” 
e adicionados à pasta de imagens do Mestre®. Nas situações 
de testes, foram acrescentados outros estímulos auditivos e 
visuais com valores diferentes (2, 6, 11, 35, 60, 75), além de 
moedas e notas verdadeiras. 

Como estímulos auditivos, foram utilizadas as 
instruções verbais e os nomes dos numerais, moedas, notas, 
preços ou conjuntos correspondentes aos estímulos visuais. 
As vozes foram gravadas no equipamento MacRecorder, 
através do programa Sound Edit. Cada arquivo foi salvo com 
a extensão “.aif” e armazenado na pasta de sons do Mestre®. 
O estímulo auditivo era apresentado simultaneamente com 
um quadrado branco medindo 4,0 cm por 4,0 cm na metade 
superior da tela do computador. 

Procedimentos de Coleta de Dados. Foi aplicado, 
inicialmente, um procedimento para identificar as preferências 
individuais através do levantamento de itens. Em seguida, 
os testes preliminares mapearam o repertório de entrada 

dos participantes e um treino preparatório de identidade 
com figuras familiares foi conduzido, com a finalidade 
de inserir comportamentos essenciais para responder 
condicionalmente: olhar para o estímulo modelo, tocá-lo 
como uma resposta de observação, olhar para os estímulos 
escolha, selecionar um deles em resposta ao modelo e 
receber consequências para escolhas corretas e incorretas. 
Quatro estudos foram conduzidos e cada um deles teve como 
delineamento: um pré-teste para definição da linha de base, 
o treino de relações condicionais e a aplicação de testes 
imediatos para verificar a emergência e a generalização 
de relações para diferentes valores, conjuntos e situações. 
Testes de manutenção foram aplicados no terceiro e no sexto 
mês após o término de cada experimento. As especificidades 
de cada estudo estão detalhadas a posteriori.

Levantamento de Preferência por Itens. Nesse 
procedimento, descrito detalhadamente em Escobal e 
Goyos (2008), foram utilizados dez brinquedos ou objetos 
correspondentes à idade cronológica dos participantes, 
identificados junto a eles a partir das respostas às seguintes 
perguntas: O que você mais gosta de fazer para se 
divertir? Quais os jogos de que você mais gosta? Quais os 
personagens de filme/desenho de que você mais gosta? 
Você faz alguma coleção? O que você coleciona? Após as 
informações coletadas, foi elaborado um protocolo com as 
combinações para a apresentação dos itens. Os itens foram 
apresentados, de dois em dois, acompanhados da seguinte 
instrução: “De qual você gosta mais? Deste (aponta para 
um) ou deste (aponta para o outro)?”. As escolhas foram 
registradas em protocolos individuais. Os itens escolhidos 
foram hierarquizados e recombinados de acordo com a 
preferência (número de escolhas feitas) e reapresentados. 
As preferências finais foram definidas e classificadas: Nível 
Alto (NA) - três ou mais escolhas; Nível Médio (NM) - duas 
escolhas; Nível Baixo (NB) - uma escolha; e Sem Preferência 
(SP) - nenhuma escolha. Três itens, correspondentes 
aos três níveis de menor preferência, foram inicialmente 
disponibilizados para que o participante pudesse trocar suas 
fichas, após terem alcançado critério de 90% de desempenho 
correto. Os itens com alto nível de preferência só foram 
disponibilizados ao final de cada estudo durante situação de 
compra simulada, na qual foi possível avaliar a habilidade do 
participante em manusear o dinheiro para construir a resposta 
a partir do preço impresso.

Testes Preliminares de Levantamento de Repertório. 
Para avaliar os comportamentos matemáticos presentes no 
repertório de cada participante, alguns testes foram aplicados 
com materiais concretos e no computador. Todos os testes 
foram conduzidos em extinção.

Relações Testadas com Materiais Concretos. Um 
protocolo foi organizado com diferentes tarefas. A tarefa era 
apresentava simultaneamente com as instruções (ambas 
descritas no protocolo) e registrava-se cada resposta. As 
relações testadas incluíram os comportamentos de contagem, 
numerosidade, noção de quantidade (maior, menor e igual), 
nomeação e identificação de valores monetários. Trinta 
tarefas foram avaliadas, sendo atribuído um ponto para 
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cada resposta correta. O desempenho foi calculado em 
porcentagem de acertos. Cartões com numerais e bolinhas, 
moedas e notas verdadeiras, bem como preços impressos 
no papel foram utilizados para avaliar as relações. 

Nas tentativas de escolha de acordo com o modelo 
com construção de respostas (CRMTS), o estímulo modelo foi 
apresentado sobre a mesa e permanecia presente enquanto 
o participante fazia tantas escolhas quantas considerasse 
necessária. Após a construção da resposta e a sinalização 
do término da tarefa por parte do participante (“acabei”), o 
experimentador registrava, de forma abreviada, no espaço 
destinado do protocolo, o valor de moeda (por exemplo, 1c, 
5c, 10c) ou nota (por exemplo, 1R, 5R, 10R) selecionada. 

Relações Testadas no Computador. Diferentes 
relações entre estímulos e entre estímulos e respostas foram 
avaliadas através de tarefas preparadas no computador. 

As sessões foram programadas com número igual 
de tentativas para cada relação testada, intercaladas 
randomicamente, de forma que nenhum estímulo 
correspondente à escolha correta se localizasse na mesma 
posição para mais de duas tentativas consecutivas. Essas 
sessões foram conduzidas com o auxílio do programa 
computacional Mestre® (Goyos & Almeida, 1994), 
programadas com 20 tentativas, sendo duas para cada um 
dos valores de um a dez.

Procedimento de Registro das Respostas. Nas tarefas 
de escolha de acordo com o modelo, o estímulo modelo era 
apresentado até que o participante tocasse o modelo disposto 
na metade superior do monitor. Ao toque sobre o estímulo 
modelo, como uma resposta de observação, apresentavam-se 
imediatamente em seguida, com atraso zero, os estímulos de 
escolha. O participante escolhia um deles, tocando-o. Ao toque 
sobre o estímulo escolha, o experimentador pressionava a tecla 
“1”, “2” ou “3” do teclado numérico, correspondente à posição 
do estímulo escolhido, o que registrava automaticamente a 
resposta num arquivo gerado pelo próprio programa. 

Nas tarefas de nomeação e construção de respostas, o 
experimentador pressionava a tecla “1” do teclado numérico para 
a resposta correta ou a tecla “3” para a incorreta, registrando, 
assim, a resposta num arquivo gerado pelo próprio programa.

Procedimento de Análise de Dados. O 
desempenho dos participantes foi analisado a partir dos 
dados apresentados no relatório emitido pelo computador. 
Verificou-se a porcentagem de acertos em cada relação, a 
porcentagem de escolhas consistentes com a formação de 
classes de equivalência, o número de sessões necessárias 
e o tempo gasto para a aquisição das relações condicionais. 
A formação de classes de equivalência foi definida a partir 
do critério de desempenho de escolhas consistentes para 
cada classe igual ou superior a 90%.

Resultados e discussões
Estudo I3. Dez jovens com deficiência intelectual, 

com idades entre 12 e 32 anos, alunos em tempo parcial 

3    O participante JES não fez parte do Estudo I.

em escola de Educação Especial, ingressaram no estudo, 
que foi conduzido em uma sala da própria escola destinada 
exclusivamente para uso da pesquisa. O método de ensino 
foi baseado em discriminação condicional com tarefas de 
escolha de acordo com o modelo, formação de classes 
de equivalência e redes de discriminações condicionais, 
incluindo emparelhamento de componentes e construção de 
respostas. Todas as tentativas de escolhas de acordo com o 
modelo incluíram estímulos auditivos e visuais, apresentados 
por um computador, o qual também registrava e salvava os 
resultados em arquivos. 

Os estímulos experimentais foram numerais impressos 
(1, 5, 10, 25, 50 e 100), figura de moedas apresentadas 
em cores e tamanhos originais e os respectivos valores 
numéricos e monetários ditados. 

Após a avaliação inicial de todos os participantes com 
o pré-teste das relações selecionadas para esse Estudo, o 
treino foi iniciado com o primeiro participante. Quando este 
atingiu o critério de 90% de escolhas corretas, o treino foi 
introduzido para o segundo participante e assim por diante. 
O treino foi iniciado com a relação de identidade numeral 
impresso-numeral impresso, seguido do emparelhamento 
do numeral ditado com numeral impresso e valor monetário 
ditado com figura de moeda. Em seguida, os participantes 
foram testados para verificar a emergência de relações 
de equivalência: moeda com numeral impresso e numeral 
impresso com moeda. O treino seguinte consistiu do 
emparelhamento de componentes da adição (1+1+1+1+1, 
5+5, 10+10+5, 25+25, 50+50) com o resultado da operação.  
Testes de generalização foram conduzidos com materiais e 
valores diferentes, em tarefas sobre a mesa com construção 
de respostas e moedas verdadeiras, e em situação de 
compra simulada. Durante a compra simulada, o participante 
selecionava moedas de um conjunto para compor o valor 
correspondente ao preço impresso no item desejado. A 
Figura 1 ilustra a primeira rede de relações. 

Os resultados do pré-teste indicaram que cinco dos 
participantes apresentaram desempenhos semelhantes com 
escores elevados e os outros cinco apresentaram maiores 
dificuldades. Nas tarefas com material concreto, as maiores 
dificuldades estiveram relacionadas à contagem de objetos em 
sequência, nomeação de moedas, notas e preços, construção 
de respostas a partir da moeda ou do valor monetário ditado. 
Nas tarefas no computador, as maiores dificuldades foram nas 
tarefas de relacionar conjuntos com numeral impresso, numeral 
impresso com figura de moeda e vice-versa, emparelhar preço 
impresso com moedas e notas e na tarefa de emparelhar 
componentes da adição com numeral impresso. 

O ensino da relação de identidade numeral impresso-
numeral impresso foi desempenhado com critério por todos os 
participantes. Os participantes PED, MRO, ACA, ROT, DUD e 
GBF apresentaram, no repertório de entrada, a relação entre 
numeral ditado e impresso. A relação valor ditado com figura 
de moeda foi introduzida e rapidamente eles estabeleceram a 
relação. A relação entre componentes da adição e o numeral 
impresso foi adquirida pelos mesmos participantes. Nas 
sessões de testes, após o ensino direto, os desempenhos 
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com escores mais baixos ocorreram nas tentativas de 
construção de resposta, não havendo distinção se o modelo 
era a figura da moeda ou o valor ditado. Os participantes 
GUA e ROA necessitaram de revisões constantes de 
relações anteriores e de diversos procedimentos adicionais 
para adquirirem as relações. Esses procedimentos,  
descritos detalhadamente em Saunders e Spradlin (1989) e 
Rossit (2003), referiram-se ao desmembramento da tarefa, 
com a apresentação dos estímulos de dois em dois, e com 
a redução de três para dois estímulos escolha. Caso o 
participante não estabelecesse a relação condicional com 
essa modificação, o segundo tipo de procedimento adicional 
era aplicado. Nesse caso, o mesmo estímulo modelo era 
apresentado em todas as tentativas e os estímulos escolhas 
alteravam-se nas duas posições. Os participantes BRS e 
POL, que coincidentemente apresentaram desempenhos 
inferiores no pré-teste, não adquiriram as relações entre os 
estímulos da classe dos numerais e do valor ditado, apesar 
dos procedimentos adicionais introduzidos. 

Concluiu-se que PED, MRO, ACA, ROT, DUD e GBF 
adquiriram as habilidades monetárias via procedimento de 
escolha de acordo com o modelo, incluindo emparelhamento 
arbitrário, componentes da adição e resposta construída. O 
ensino de habilidades monetárias através do computador 
mostrou-se eficiente pois, num período de tempo 
relativamente curto, com tempo de instrução variando de cinco 
a 40 horas, os participantes aprenderam as quatro relações 
ensinadas diretamente e 13 novas relações emergiram. 

A quantidade de sessões variou de 22 (PED, MRO, ACA, 
ROT, DUD e GBF) a 75 (GUA, ROA, BRS) e POL não 
conclui essa etapa. Para mais da metade dos participantes, 
os que apresentaram melhor desempenho no pré-teste, 
o procedimento foi eficaz. Para os demais, entretanto, 
aqueles que mostraram desempenhos mais baixos no pré-
teste, o procedimento foi mais longo para produzir efeitos 
similares. As relações entre numeral impresso, figura de 
moedas, moeda verdadeira, assim como o desempenho 
na construção de respostas, emergiram para aqueles que 
apresentaram melhor desempenho no pré-teste e no ensino 
direto. Considerando que a rede de relações condicionais 
envolvida no ensino de habilidades monetárias é complexa 
e extensa, e as características da aprendizagem de pessoas 
com deficiência intelectual, é importante entender quais 
são os efeitos de uma dada relação sobre a emergência de 
outras e, assim, identificar melhores caminhos para ensinar 
habilidades numéricas e monetárias para esta população.

Quanto à emergência da relação entre numerais 
impressos, figura de moedas e moedas verdadeiras, é 
possível que essa tenha sido determinada pelo controle 
exercido pelas diferenças parciais dos estímulos, como a cor, 
o tamanho e a característica física dos estímulos (numerais, 
imagens ou materiais concretos). Apesar das diferenças, o 
valor monetário recebia a mesma denominação em qualquer 
uma das condições, o que pode ter interferido no desempenho. 
De acordo com Hübner (1990), as unidades menores que 
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Figura 1. Rede de relações condicionais que compõe o currículo 
matemático para aquisição do comportamento de manusear dinheiro – 
Estudo I. As caixas indicam os estímulos. As linhas cheias indicam as 
relações treinadas diretamente e as tracejadas indicam as relações 
testadas. Os números mostram a sequência de treino e teste.
Fonte: Elaboração dos autores
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compõem as relações ensinadas podem adquirir controle 
sobre o comportamento textual, então, recombinando-
se essas unidades, pode-se obter a generalização dos 
estímulos para outras classes equivalentes. 

Uma das questões investigadas foi se a relação 
condicional entre componentes da adição e o resultado 
expresso pelo numeral impresso poderia ser transferida 
para moedas, também no sentido inverso ao treinado. A 
tarefa requerida consistiu em construir a resposta com 
moedas verdadeiras a partir do preço impresso ou do 
valor monetário ditado. Essa relação foi problemática nos 
testes de generalização em situação de compra simulada, 
tendo emergido somente para alguns participantes. Apesar 
disso, tem-se a evidência de que outras relações foram 
aprendidas. 

Saunders, Saunders, Kirby e Spradlin (1988) relatam 
que discriminações condicionais aprendidas por ensino 
direto facilitam a aquisição das discriminações seguintes. 
Nesse caso, pode-se indagar se o treino de discriminações 
condicionais em tarefas de escolha de acordo com o modelo 
faria emergir o comportamento de escolha de acordo com o 
modelo com construção de respostas (CRMTS) com moedas 
verdadeiras. 

Como a construção de respostas foi a principal relação 
presente nas situações de compras e a que se mostrou 
mais problemática no Estudo I, elaborou-se o Estudo II, a 
fim de gerar equivalência entre conjunto de moedas e preço 
impresso. 

O Estudo II foi delineado com o objetivo de verificar 
se o desempenho de construção de respostas em tarefas 
monetárias emergiria a partir do ensino das relações 
condicionais entre conjunto de moedas e preço impresso.  

Tais relações, entretanto, implicam em tratar estímulos 
fisicamente diferentes como equivalentes. Stoddard e cols. 
(1989) descreveram esse evento com o termo “equivalência 
monetária” para referirem-se, informalmente, às relações 
entre estímulos de igual valor monetário, contudo com 
configurações diferentes. A equivalência monetária ocorre, 
por exemplo, quando o participante emparelha conjunto de 
moedas com uma moeda única ou com o preço impresso. A 
verificação da formação de classe de estímulos equivalentes 
provém quando o participante emparelha uma outra 
combinação de moedas com o preço, sem treino explícito. 
Isso leva à evidência de que as relações emparelhadas são 
equivalentes, mas a prova formal requer testes controlados.

Estudo II. Com o intuito de expandir a rede, um 
outro conjunto de relações alimenta o currículo inicial, com 
o objetivo de analisar a aquisição de relações entre figura 
de moeda- preço impresso e conjunto de moedas-preço 
impresso e avaliar o desempenho emergente em tarefas de 
construção de respostas. 

Participaram deste estudo sete jovens com deficiência 
intelectual (MRO, PED, DUD, ROT, GBF JES e BRS). As seguintes 
habilidades estavam presentes no repertório desses jovens: 
emparelhar números e moedas com seus correspondentes 
ditados; nomear moedas; emparelhar estímulos idênticos; 
emparelhar componentes com o número impresso equivalente. 
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Figura 2. Rede de relações condicionais que expande o currículo matemático para 
aquisição do comportamento de manusear dinheiro – Estudo II. As caixas indicam os 
estímulos. As linhas cheias indicam as relações treinadas diretamente e as tracejadas 
indicam as relações testadas. Os números mostram a sequência de treino e teste.

Fonte: Elaboração dos autores
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As sessões foram conduzidas através de um 
computador, que apresentava os estímulos, registrava 
e salvava os resultados em arquivos. Os estímulos 
experimentais foram as figuras de moedas (1¢, 5¢, 10¢, 25¢ e 
50¢), conjuntos de duas, três e cinco moedas para os valores 
de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 50 centavos e preços impressos. As 
relações treinadas e testadas estão na Figura 2. 

Os resultados demonstraram que, de quatro relações 
ensinadas diretamente, 13 novas relações emergiram 
provavelmente em função do treino. Também foram 
verificadas oito relações que generalizaram para condições 
diferentes, nas quais foram utilizadas moedas verdadeiras, 
valores monetários não treinados e conjuntos de moedas 
diferentes das utilizadas no ensino direto, e para situação de 
compra simulada. 

O ensino através de escolha de acordo com o modelo 
mostrou-se eficiente para a emergência da construção de 
respostas para os cinco participantes que completaram as 
etapas de ensino direto e testes. Outros dois participantes 
apresentaram maiores dificuldades e necessitaram de diversos 
procedimentos adicionais para a aquisição das relações 
condicionais. 

Os resultados apontam para a eficácia do 
procedimento de ensino, vista a aquisição de habilidades 
complexas num período de tempo reduzido, quando 
comparado com o tempo de vida e de escolarização. Para 
concluir as etapas de ensino direto, foram necessárias de 
dez a 13 sessões para MRO, PED, DUD e ROT. Para GBF, 
foram necessárias 34 sessões, sendo 20 de treino padrão e 
14 de procedimentos adicionais. JES concluiu a sequência 
de treino com 70 sessões, sendo 28 de treino padrão e 48 
de procedimentos adicionais. O participante BRS necessitou 
de 80 sessões para estabelecer as relações condicionais 
propostas neste estudo, sendo 30 sessões de treino padrão 
e 50 de procedimentos adicionais. A duração das sessões 
variou de cinco a 20 minutos, o que nos fornece um tempo 
de instrução que varia de uma a 30 horas de ensino direto. 
Quatro participantes (MRO, PED, DUD e ROT) necessitaram 
de apenas uma sessão para atingirem o critério em cada 
uma das relações condicionais determinadas para o Estudo 
II, totalizando apenas uma hora de instrução direta; GBF 
cumpriu as etapas de ensino direto em 12 horas; JES, em 
25 horas; e BRS, em 30 horas. Esse tempo de instrução 
é mínimo quando comparado ao tempo de vida e de 
escolarização, regular ou especial, dos participantes.

Os resultados aqui obtidos são satisfatórios, pois a 
maioria dos participantes adquiriu relações complexas, que 
não estavam presentes em seu repertório inicial. Embora as 
relações não tenham emergido em sua totalidade para todos 
os participantes, pode-se verificar mudanças importantes 
em seus desempenhos, o que possivelmente se refletirá em 
maior independência para esses participantes em outras 
situações que requeiram habilidades semelhantes.

Numa análise geral do Estudo II, percebe-se que, de 
quatro relações ensinadas diretamente, mais de 15 novas 
relações emergiram em função do treino para a maioria dos 
participantes. Também foram verificadas oito relações que 

foram expandidas para condições diferentes - nas quais 
foram utilizadas moedas verdadeiras, valores monetários 
não treinados e conjuntos com combinações diferentes 
das utilizadas durante o ensino direto - e para situação de 
compra simulada. Um dos aspectos importantes no ensino 
de pessoas com deficiência intelectual é a possibilidade 
de dotá-los com habilidades que permitam atuar de forma 
positiva na comunidade.

Os dados do presente estudo confirmam a economia 
de ensino que se obtém quando se utiliza o paradigma de 
equivalência de estímulos e essa é a principal justificativa 
de sua utilização nessa pesquisa, a qual contém uma rede 
extensa e complexa de relações a serem ensinadas. 

Tendo obtido resultados importantes na aquisição e 
generalização de relações condicionais complexas na população 
em estudo, avançou-se na formação e expansão das classes 
de equivalência no comportamento matemático com o ensino 
das novas relações delineadas para o Estudo III. 

O Estudo III teve como objetivo verificar se o controle 
estabelecido através das relações previamente treinadas com 
moedas poderia ser transferido para relações envolvendo 
notas (valores em reais). Através do procedimento de 
escolha de acordo com o modelo, utilizaram-se conjuntos 
com uma, duas, três ou cinco notas a serem emparelhadas 
com o preço impresso. 

Estudo III. Alguns autores (Goyos & Freire, 2000; 
Saunders, Drake & Spradlin, 1999; Green & Saunders, 1998; 
Stromer & cols., 1992; Stoddard & cols., 1989) afirmam que, 
para expandir uma classe de estímulos, inserindo novos 
membros, é necessário apenas que o novo estímulo seja 
associado a um único membro da classe e não a cada um 
de seus elementos. A economia obtida com esse tipo de 
paradigma se dá, então, em dois momentos: inicialmente, 
no planejamento do ensino e, posteriormente, na formação 
da classe em expansão.

A expansão do currículo matemático envolveu 
a inclusão de novas relações e novos estímulos. 
Cinco participantes (MRO, DUD, PED, ROT, GBF) que 
demonstraram a aquisição das relações contidas nos 
Estudos I e II prosseguiram com o ensino das novas 
relações contidas na Figura 3. Os estímulos experimentais 
foram os numerais impressos 1, 5, 10, 25, 50 e 100, figuras e 
conjuntos de notas, preço impresso e os respectivos valores 
ditados. O ambiente experimental e os procedimentos de 
ensino permaneceram os mesmos descritos anteriormente. 
A rede de relações foi ampliada substituindo-se os estímulos 
moedas por notas.

Para os participantes que desempenharam com 
critério as relações previamente testadas (MRO e DUD), 
nenhuma sessão de ensino direto foi conduzida. Para PED, 
foi necessária apenas uma sessão para que o critério fosse 
atingido para as relações C’A e C”A. ROT atingiu o critério 
com apenas uma sessão para cada uma das relações. Para 
GBF, que apresentou escores mais baixos durante o pré-
teste, a relação mais problemática foi BA (figura nota-preço 
impresso), a qual requereu a introdução de procedimentos 
adicionais; as demais relações foram adquiridas em uma 
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ou duas sessões. O tempo de instrução direta neste estudo 
variou de zero a três horas e meia.

Um aspecto interessante a ser discutido diz respeito à 
eficácia dos procedimentos adicionais (Saunders & Spradlin, 
1989) utilizados para o ensino de relações problemáticas 
para alguns participantes.  Esses procedimentos tiveram a 
finalidade de desmembrar a tarefa em passos mais simples 
de tal forma que os estímulos tornavam-se discrimináveis 
uns dos outros. Isso parece ter contribuído para as 
discriminações e para o consequente estabelecimento das 
relações condicionais.

Um outro aspecto diz respeito à expansão da classe 
de equivalência. Produzir novos comportamentos sem treino 
explícito é uma das principais características do paradigma de 
equivalência de estímulos. Essa característica é evidenciada 
na formação de classes de estímulos, o que significa que, 
quando um novo estímulo é estabelecido como equivalente 
a qualquer outro membro de dada classe, aquele estímulo 
torna-se equivalente a todos os outros membros daquela 
classe, sem novo treino (Spradlin & cols., 1974; Stoddard 
& cols., 1987; Stoddard & cols., 1989). Os dados obtidos 
neste estudo confirmam a expansão da classe de estímulos 
equivalentes em relações monetárias, em pessoas com 
moderado e severo comprometimento intelectual. 

O comportamento matemático envolve um número 
ilimitado de classes e de relações entre diferentes conjuntos 
de estímulos, sendo que apenas uma subclasse desses 
conjuntos representa o universo monetário. Esta é, talvez, 
uma das razões pelas quais a matemática é considerada uma 

disciplina de difícil aprendizagem. Por esta razão, justifica-
se a elaboração de procedimentos e programas de ensino 
eficazes. A formação de classes de estímulos equivalentes 
em matemática é uma característica importantíssima, vista a 
viabilidade da redução da quantidade de relações a serem 
ensinadas diretamente e a possibilidade da emergência 
de novas relações. Essa economia é uma das principais 
vantagens do uso do paradigma de equivalência de 
estímulos no ensino de habilidades complexas para pessoas 
que apresentam déficits na aprendizagem, como é o caso 
dos participantes desta pesquisa. 

A maioria das pesquisas na área de equivalência de 
estímulos (Sidman, Kirk & Willson-Morris, 1985; Sidman & 
Tailby, 1982) tem estudado a formação de classes utilizando 
três ou quatro relações condicionais com indivíduos com 
e sem atraso de desenvolvimento. Na presente pesquisa, 
é demonstrada a formação de classes extensas entre 
estímulos-estímulos e estímulos-resposta no comportamento 
matemático para pessoas com deficiência intelectual. Os 
resultados aqui encontrados indicam que os participantes 
formaram classes de estímulos equivalentes, derivadas 
provavelmente de treinos anteriores, as quais foram 
generalizadas para valores não treinados, para arranjos 
diferentes e para situação simulada de compra. Além disso, 
é importante salientar que é possível expandir ainda mais 
essas classes, por meio do acréscimo de novos estímulos 
às classes já existentes.

Numa análise geral do Estudo III, percebeu-se 
que, de quatro relações ensinadas diretamente, 15 novas 

Figura 3. Rede de relações condicionais que expande o currículo matemático para 
aquisição do comportamento de manusear dinheiro – Estudo III. As caixas indicam os 
estímulos. As linhas cheias indicam as relações treinadas diretamente e as tracejadas 
indicam as relações testadas. Os números mostram a sequência de treino e teste.

Deficiência intelectual e aquisição matemática: currículo como rede de relações condicionais * Rosana Aparecida Salvador Rossit e Celso Goyos

Fonte: Elaboração dos autores

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11 12

13 14

15

16

B

Fig. Nota

C

Conjunto 2 notas

C”

Conjunto 5 notas

C’

Conjunto 3 notas

A

Preço Impresso

CRMTS - Notas
17

18
Nomeação

19



222

relações emergiram, provavelmente em função dos treinos 
anteriores. Verificou-se, também, que oito novas relações 
foram generalizadas para condições diferentes, nas quais 
utilizaram-se notas verdadeiras em testes com valores 
monetários não treinados e conjunto de notas diferentes; e 
para situação de compra simulada. É importante ressaltar 
que as relações que emergiram confirmam a economia 
natural do paradigma de equivalência de estímulos durante 
o processo de ensino-aprendizagem das habilidades 
monetárias. 

A questão investigada no Estudo III, sobre a 
possibilidade do controle estabelecido através das relações 
previamente treinadas, utilizando moedas como estímulo, 
ser transferido para o estímulo notas, foi respondida com 
sucesso. A maioria das relações foi transferida para o 
novo estímulo com número reduzidíssimo de sessões 
de ensino direto, o que evidencia a presença do controle 
previamente estabelecido. Para os participantes que 
necessitaram de ensino direto, pode-se inferir que o controle 
estava parcialmente presente, pois as relações foram 
adquiridas rapidamente. Talvez a questão da novidade e 
da complexidade do estímulo visual, com diversas notas no 
conjunto, tenha interferido negativamente no desempenho 
inicial, quando as relações foram pré-testadas.

Em função dos procedimentos utilizados, a 
emergência do desempenho em tarefas com construção 
de respostas foi evidenciada no Estudo III, sem treino 
prévio. Para os participantes que apresentaram melhor 
desempenho no pré-teste, o procedimento foi muito eficaz. 
Apesar da construção de resposta ser uma tarefa de natureza 
complexa, isso parece não ter sido um obstáculo para que 
os participantes com deficiência intelectual apresentassem 
desempenhos de 100%, não só nas tarefas apresentadas 
pelo computador, mas também com material concreto e em 

situação de compra simulada. Os resultados mostraram-
se positivos, pois os participantes aprenderam as relações 
matemáticas através dos procedimentos utilizados e outras 
emergiram sem ensino direto. 

De acordo com Catania (1999) e Souza (1997), o 
paradigma de equivalência de estímulos identifica classes 
de respostas com propriedades em comum, de modo que 
tenham efeitos ambientais similares. Tendo como justificativa 
a possibilidade de transferência do controle de estímulos para 
a emergência de novas relações, o Estudo IV foi delineado 
para avaliar o efeito dos três estudos anteriores sobre a 
generalização de valores compostos por reais e centavos, 
com apresentação simultânea de notas e moedas. 

Nos estudos anteriores, os estímulos foram 
apresentados ora em centavos, ora em reais. O interesse 
em delinear o Estudo IV partiu da indagação sobre a 
possibilidade dos participantes com deficiência intelectual 
relacionarem cumulativamente os conteúdos anteriormente 
adquiridos, ou seja, responderem para estímulos expressos 
em reais e centavos simultaneamente, sem treino explícito. 

Estudo IV. Cinco participantes ingressaram 
nesse estudo (MRO, PED, ROT, DUD, GBF). Todos 
demonstraram desempenhos acima de 90% nas relações 
pré-testadas para a rede de relações envolvendo reais e 
centavos simultaneamente, não sendo necessária nenhuma 
sessão de ensino direto. A Figura 4 ilustra a rede utilizada 
no Estudo IV.

Os resultados mostraram que a aquisição efetiva das 
relações envolvidas no Estudo IV pode ter sido facilitada 
pela experiência acumulada e progressiva derivada dos 
treinos anteriores, a qual possibilitou a discriminação de 
componentes alvos. Esses resultados são importantes, 
pois indicam que a estrutura do currículo proposto como 
rede de relações contribuiu para a emergência de novas 
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relações, sem que houvesse necessidade de ensiná-las 
diretamente.  Neste procedimento, um novo membro foi 
adicionado ao conjunto de estímulos para ser discriminado 
dos outros previamente dominados, o que é denominado de 
programação cumulativa (Mayfield & Chase, 2002).

Mayfield e Chase (2002) argumentam que a 
justaposição de diferentes tipos de problemas, em 
uma programação cumulativa de ensino, possibilita a 
aprendizagem de múltiplas discriminações. Esses autores 
encontraram maior acurácia em tarefas de resolução de 
problemas para estudantes que receberam instruções que 
incorporaram a prática cumulativa, utilizando uma mistura 
de habilidades previamente treinadas, acrescidas de novos 
conteúdos gradativamente. 

A emergência dessas novas relações com arranjo 
diferente dos estímulos dentro do conjunto, valores diferentes 
e em situação de compra simulada justifica a efetividade do 
procedimento de ensino utilizado. 

Os resultados encontrados nesse último estudo são 
consistentes com os achados da literatura e se opõem à visão 
tradicional da aprendizagem de pessoas com deficiência 
intelectual, pois se verificou que os participantes transferiram 
o controle de estímulo estabelecido nos treinos anteriores 
para os novos estímulos e situações, sem que houvesse a 
necessidade de ensino direto.

A emergência das relações que foram ensinadas 
prévia e separadamente, envolvendo conjunto de notas e 
moedas apresentadas simultaneamente e composto por 
classes de estímulos diferentes, reitera uma das principais 
características do paradigma de equivalência de estímulos, 
que é a economia do tempo e do percurso no ensino de 
novas relações quando comparado aos procedimentos 
de ensino tradicionais utilizados nas escolas. Neste caso, 
foi necessário apenas incluir um novo membro à classe 
de estímulos-respostas existente e constatou-se a sua 
integração com os demais membros. As relações ensinadas 
nos estudos anteriores podem ter assumido a função de pré-

requisitos para que o desempenho pudesse ter emergido 
neste contexto. Tais resultados evidenciam a expansão 
das classes de equivalência em pessoas com deficiência 
intelectual.

Analisando-se o currículo construído, constata-se 
que a formação e a expansão da rede de relações ocorreu 
passo a passo. No total, 13 relações foram ensinadas 
diretamente e 58 novas relações testadas entre simetria, 
transitividade e generalização para estímulos, valores 
e situação diferentes. Em média, foram necessárias 44 
sessões de aproximadamente dez minutos cada para que 
os participantes completassem o treino e demonstrassem a 
formação das classes de equivalência (1, 5, 10, 25, 50, 100) 
com 11 conjuntos de estímulos (palavras ditadas, numerais 
impressos, componentes da adição, valores ditados, moedas, 
conjunto de moedas, preços, moedas novas, notas, conjunto 
de notas, conjunto de notas/moedas), além da emergência 
da nomeação e da construção de respostas para 23 novos 
valores. A Tabela 2 mostra a quantidade de sessões e o tempo 
necessário para a aquisição das relações condicionais. 

Testes foram aplicados imediatamente após cada 
relação ensinada e follow-up realizado após três e seis meses 
da finalização de cada Estudo para avaliar a manutenção 
das relações no repertório dos participantes, as quais se 
mantiveram presentes em seus repertórios individuais. 

Os resultados demonstraram a eficácia do currículo 
sugerido e dos procedimentos de ensino utilizados, constatada 
a aquisição de habilidades complexas num período de 
tempo reduzido quando comparado ao tempo de vida e de 
escolarização e a manutenção das relações adquiridas ao 
longo do tempo. Uma ampla e complexa rede de relações 
matemáticas foi ensinada a partir do treino direto de apenas 
algumas dessas relações. A informatização do ensino 
agilizou o processo de ensino-aprendizagem, aumentou a 
confiabilidade dos dados e controlou as contingências, de 
forma a ensinar exatamente conforme o planejado. 
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Tabela 2.  Quantidade de Sessões e Tempo de Instrução

Fonte: Elaboração dos autores
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Considerações Finais
A Matemática está presente em diversas situações 

do cotidiano. Os números, além de serem uma linguagem de 
medida, também são necessários para os comportamentos 
adaptativos de encontrar um endereço, usar um telefone, 
“ler” horas de um relógio ou mesmo apreciar um jogo de 
futebol, entre outros.

Tradicionalmente, muitos educadores acham que 
os alunos com deficiência intelectual esquecem muito do 
que tem sido previamente ensinado. Um dia eles “sabem” 
algumas coisas e no dia seguinte eles não lembram mais 
isso. Existe a crença de que eles podem aprender, mas que 
há dificuldade em transferir o conhecimento para outras 
situações ou materiais. A condição de deficiência intelectual 
tem sido citada como uma variável que proporciona 
uma aquisição lenta e retenção pobre de discriminações 
previamente ensinadas. Entretanto, a questão da retenção 
pobre pode ser atribuída, em grande parte, às falhas na 
programação instrucional, mais do que às características da 
deficiência intelectual.

A manutenção dos resultados obtidos ao longo 
do tempo poderia ser explicada pela aplicabilidade do 
conhecimento previamente adquirido em outras situações 
cotidianas e/ou pelo efeito cumulativo dos quatro estudos. 
Considerando a idade cronológica dos participantes, o 
tempo de escolarização e os desempenhos evidenciados por 
ocasião da aplicação dos testes preliminares, pode-se inferir 
que os resultados obtidos têm relação direta com a proposta 
de ensino desenvolvida e avaliada. Os históricos de vida das 
pessoas com deficiência intelectual que participaram desta 
pesquisa indicam a eficiência dos procedimentos utilizados, 
que permitiram o estabelecimento de relações condicionais 
complexas e a aquisição de um repertório matemático que 
possibilitou desempenhos positivos e independência em 
tarefas na comunidade. 

A proposta do ensino através de rede de relações 
entre estímulos e entre estímulos e respostas possibilitou a 
aquisição de conhecimentos passo a passo e a possibilidade 
de detectar precocemente as dificuldades na aprendizagem. 
Essa foi uma característica importante que permitiu 
intervir pontualmente através de procedimentos adicionais 
apropriados. 

O currículo como rede de relações pautou-se no 
planejamento detalhado e na avaliação cuidadosa e minuciosa 
de repertório inicial e das aquisições ao longo do processo 
de ensino e da aprendizagem. O modelo aqui apresentado 
configura-se como uma estratégia promissora e viável de ser 
aplicada em ambientes educacionais inclusivos, atendendo 
às necessidades educacionais de todos os alunos. Cabe, 
aos educadores, inteirar-se das inovações produzidas na 
área da Educação Especial e aplicá-las em salas de aula.

Os resultados da sequência de estudos mostraram 
que participantes com deficiência intelectual formaram 
classes extensas de estímulos equivalentes e expandiram 
para valores não treinados e situação simulada de compra. 
É importante salientar que é possível estender ainda mais 

essas classes por meio do acréscimo de novos estímulos 
às classes já existentes. Assim, o objetivo proposto de 
analisar a aquisição de relações matemáticas envolvidas 
no comportamento de manusear dinheiro e apresentar o 
currículo utilizado com pessoas com deficiência intelectual foi 
atingido, avançou na compreensão dos processos de ensino-
aprendizagem e surpreendeu educadores e pesquisadores 
da área quanto às possibilidades apresentadas e os 
resultados obtidos.
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Estratégias de leitura e compreensão  
textual em universitários

Lucicleide Maria de Cantalice 
Katya Luciane de Oliveira

Resumo

O objetivo deste estudo foi explorar a compreensão textual em universitários e o uso das estratégias metacognitivas de leitura, considerando 
a faixa etária dos mesmos. Cento e dez universitários (110) do curso de psicologia de uma universidade privada paulista participaram da 
investigação. Foram utilizados uma escala de estratégias metacognitivas de leitura e um texto de 250 vocábulos preparado segundo a técnica 
de Cloze em sua versão tradicional, cuja característica é a omissão de todos os quintos vocábulos do texto. A aplicação foi coletiva naqueles 
estudantes que consentiram participar. Os dados foram submetidos à estatística inferencial e evidenciaram relação estatisticamente significativa 
entre a pontuação na escala de estratégias metacognitivas de leitura e os escores do Cloze. Foi possível também evidenciar diferenças na 
pontuação na compreensão em leitura dos estudantes, considerando a faixa etária dos mesmos.

Palavras-chave: Leitura, Teste de Cloze, estudantes universitários.

Reading strategies and textual comprehension among university students

Abstract 

In this study we explore the reading and understanding of texts by university students. We used the metacognitive reading strategies considering 
students’ age. We work with one hundred and ten students from Psychology course at a private University located in the State of São Paulo.  We 
apply reading metacognitive strategy scale and a text containing 250 words prepared according to Cloze technique, which is characterized by 
omitting every fifth word. The work was developed with the students who accepted to take part in the investigation. The data were submitted to 
inferential statistics and revealed the relation existing between the punctuation of reading metacognitive strategies scale and the Cloze’s scores. 
It was also possible to evidence the differences in the university students’ reading comprehension according to their ages.       

Key-words: Reading, Cloze testing, College Students. 

Estrategias de lectura y comprensión textual en estudiantes universitarios

Resumen

El objetivo de este estudio fue explorar la comprensión textual en universitarios y el uso de las estrategias metacognitivas de lectura, considerando 
la franja etaria de los mismos. Ciento diez  universitarios (110) de la facultad de Psicología de una universidad privada paulista participaron de 
la investigación. Una escala de estrategias metacognitivas de lectura y un texto de 250 vocablos preparados según la técnica de Cloze, en su 
versión tradicional, fueron utilizados, cuya característica es la omisión de todos los quintos vocablos del texto. La aplicación fue colectiva en 
aquellos estudiantes que consintieron participar. Los datos fueron sometidos a la estadística inferencial y evidenciaron relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes en la escala de estrategias metacognitivas de lectura y el puntaje de Cloze. Fue posible también evidenciar 
diferencias en el puntaje de la comprensión de lectura de los estudiantes, considerando la franja etaria de los mismos.

Palabras-clave: Lectura, test de Cloze, Estudiantes universitários.
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Introdução

Compreensão textual 
A leitura é um processo cada vez mais presente no 

dia a dia do ser humano, possibilitando uma melhor inserção 
social. Ela envolve praticamente quase todos os aspectos 
da psicologia humana: capacidade sensorial, percepção, 
aprendizagem, motivação, pensamento, memória, dentre 
outros. Tal processo inicia-se antes mesmo do ingresso do 
indivíduo em instituições de ensino, culminando na última 
etapa de escolarização formal, a universidade. 

A leitura e sua compreensão é considerada 
uma habilidade dinâmica que envolve criatividade, 
flexibilidade, ritmo e fluência. Quando um leitor exibe esses 
comportamentos, certamente demonstrará uma maior 
capacidade de fazer críticas e criar analogias com outras 
informações lidas. Portanto, no ensino superior, a habilidade 
de compreensão textual é de suma importância para uma 
formação de qualidade (Oliveira & Santos, 2005; Oliveira, 
Suehiro, & Santos, 2004). 

Mesmo se constituindo numa habilidade tão 
importante, diversas pesquisas realizadas com universitários 
(Centofanti, Ferreira, & Del Tedesco, 1997; Oliveira, Santos, 
& Primi, 2003; Oliveira & Santos, 2005; Oliveira & Santos, 
2006; Santos, 1991; Santos, Primi, Taxa, & Vendramini, 
2002; Suehiro, Santos, & Oliveira, 2004) apontam que essa 
população apresenta sérias limitações na compreensão em 
leitura. Esse fato interfere de forma direta e negativa no 
desempenho acadêmico. 

Maki, Shields, Wheeler e Zacchilli (2005), Oliveira 
e Santos (2006) e Oliveira, Santos e Boruchovitch (2007) 
argumentam que a baixa compreensão textual é produto de 
um repertório pouco diversificado de conhecimentos prévios, 
o que possivelmente é resultado de uma escolarização falha 
que apresenta uma série de lacunas. Esse fato é lastimável, 
visto que uma formação completa exige a compreensão 
textual necessária para entender os conteúdos técnicos 
exigidos nesse nível de escolaridade. 

Com a perspectiva de se levantar a compreensão 
textual de estudantes universitários e possíveis implicações 
no desempenho, alguns estudiosos (Oliveira & Santos, 2006; 
Richardson, 1994; Silva, & Santos, 2004; Simonite, 1997; 
Trueman & Hartley, 1996) buscaram averiguar eventuais 
diferenças entre universitários de diferentes faixas etárias. 
Nessa perspectiva, Trueman e Hartley (1996) denominaram 
os estudantes mais jovens (17 a 21 anos) como tradicionais. 
Na segunda faixa, os estudantes intermediários (22 a 25 
anos). Por fim, na terceira faixa encontram-se os estudantes 
maduros (26 anos ou mais). Os estudos desenvolvidos com 
essa finalidade indicam que há diferença entre os estudantes 
mais jovens e os mais maduros em diferentes habilidades 
acadêmicas.

Embora na literatura internacional estejam crescendo 
as investigações que visam analisar o desempenho em 
diversas competências, considerando a variável faixa etária, 
tais estudos ainda são restritos no Brasil. De forma geral, 

essa variável tem sido analisada apenas secundariamente. 
Nessa direção, aventa-se a hipótese de que a habilidade de 
compreensão textual, bem como o emprego de estratégias 
de leitura no momento do estudo, podem se diferenciar em 
razão da faixa etária dos estudantes.

Sobre esse aspecto, Singer e Donlan (1982) discutem 
que a leitura com compreensão consiste na interação entre 
recursos dos leitores e as características do texto. Para 
que esta interação ocorra, há necessidade do leitor utilizar 
conhecimentos prévios e estruturas de conhecimento 
preexistentes que se assemelham com a informação 
contida no texto. Assim, essa interação envolve a utilização 
de estratégias de leitura, que venham auxiliar o leitor na 
aquisição do conhecimento.

Estratégias de leitura
Pode-se conceituar estratégias como métodos de 

abordagem de um problema ou tarefa e modos de atuação 
para alcançar um determinado objetivo. As estratégias de 
leitura, especificamente, caracterizam-se por serem planos 
flexíveis que os leitores usam, adaptados aos diferentes 
tipos de textos. Pellegrini (1996) destaca que as estratégias 
de leitura variam de acordo com o material a ser lido e a 
abordagem ou o plano elaborado previamente pelo leitor 
para facilitar a sua compreensão.  

As estratégias de leitura podem ser cognitivas ou 
metacognitivas. As primeiras podem ser caracterizadas como 
comportamentos e pensamentos que interferem na aquisição 
da informação lida, ou ainda, como formas deliberadas 
de decodificação dos símbolos acerca da linguagem, 
constituindo a construção de significado (Kletzien, 1991; 
Kopke, 1997). Já as metacognitivas são definidas como a 
consciência que o leitor apresenta sobre o próprio nível de 
compreensão durante a leitura e a habilidade para controlar 
as ações cognitivas por meio de estratégias que facilitem a 
compreensão de um determinado tipo de texto ou de tarefa 
determinada (Bolívar, 2002). No processo de metacognição, 
o leitor é capaz de planejar, monitorar e regular o seu próprio 
pensamento antes, durante e após a leitura.

Numa revisão de literatura sobre o tema, Mokhtari 
e Reichard (2002) constatam que a consciência e o 
monitoramento do processo de compreensão são 
aspectos importantes para a habilidade em leitura, uma 
vez que a avaliação metacognitiva do processo cognitivo e 
motivacional de uma leitura tem liderado as pesquisas na 
área de compreensão em leitura. O processo de consciência 
e de monitoramento são aspectos semelhantes e envolvem 
o autocontrole quando monitoram e regulam a compreensão 
de um texto.

A utilização de estratégias de leitura compreende 
três momentos: o antes, o durante e o após a leitura. Na 
pré-leitura, é feita uma análise global do texto (do título, 
dos tópicos e das figuras/gráficos) e também predições e 
o uso do conhecimento prévio. Durante a leitura, é feita 
uma compreensão da mensagem passada pelo texto, uma 
seleção das informações relevantes, uma relação entre 
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as informações apresentadas no texto e uma análise das 
predições feitas antes da leitura, para confirmá-las ou 
refutá-las. Depois da leitura, é feita uma análise com o 
objetivo de rever e refletir sobre o conteúdo lido, ou seja, 
sobre a importância da leitura, o significado da mensagem, 
a aplicação para solucionar problemas e a verificação de 
diferentes perspectivas apresentadas para o tema. Também 
é realizada uma discussão da leitura, com expressão e 
comunicação do conteúdo lido após análise e reflexão, 
seguidas de um resumo e de uma releitura do texto (Duke & 
Pearson, 2002; Kopke, 1997).

Mokthari e Reichard (2002) conceituam metacognição 
como o conhecimento sobre estado e habilidade cognitivas. 
Nessa mesma perspectiva, Kopke (2001) afirma que a 
metacognição pressupõe reflexão e controle consciente 
sobre o próprio fazer, sobre a própria capacidade de 
entender o conhecimento e controle voluntário acerca dos 
próprios processos cognitivos, e envolve principalmente o 
automonitoramento como favorecedor da compreensão. 

Kopke (2001) descreve como primeiro aspecto da 
metacognição o conhecimento dos próprios processos 
cognitivos sobre si mesmo (pontos fortes, pontos fracos, 
preferências pessoais); sobre a tarefa (níveis de dificuldade, 
demandas) e sobre o uso de estratégias (quais, quando, por 
que e para que). E, como segundo aspecto, a regulação e o 
controle do comportamento, considerando-se a existência de 
três tipos de controle: planejamento, que envolve a organização 
de uma sequência de atividades, que são apropriadas para a 
leitura; monitoramento, que se refere à capacidade do sujeito 
de supervisionar o seu próprio processo de leitura; e regulação, 
que auxilia o aluno a modificar seu comportamento de estudo 
e permite que melhore suas dificuldades de compreensão.

Shraw (1998) esclarece que as estratégias 
metacognitivas de leitura também podem receber classificação 
mediante características próprias. Entre essas características, 
encontram-se as globais (utilizadas para uma análise geral do 
texto); as de suporte à leitura (relacionadas ao uso de materiais 
de apoio, como referência, anotações, dentre outros) e as de 
solução de problemas (usadas pelo leitor à medida que este 
se encontra com dificuldades de compreensão).

Estudos internacionais (Brown, Pressley, Van Meter, 
& Schuder, 1996; Lorch, Lorch, & Klusewrtz, 1993; Magliano, 
Graesser, & Trabasso, 1999; Mokhtari & Reichard, 2002; 
Schmidt, 2000; Song, 1998) foram realizados visando 
explorar o emprego das estratégias de leitura e seus efeitos 
em uma leitura com maior compreensão textual. Em âmbito 
nacional, alguns estudos (Cantalice, 2004; Dias, Morais, & 
Oliveira, 1995; Ferreira & Dias, 2002; Kopke, 2001) também 
foram desenvolvidos com essa finalidade. Assim, de um 
modo geral, as pesquisas estrangeiras e nacionais indicam 
que os estudantes recorrem às estratégias de leitura no 
momento do estudo e que o emprego dessas estratégias 
contribui para uma melhora na compreensão textual. 

A utilização das estratégias de leitura considerando a 
faixa etária dos estudantes não tem despertado o interesse 
dos pesquisadores. Em uma busca acerca dos estudos 
realizados sobre o tema, destaca-se a investigação de 

Morles, Amat, Donis e Urquhart (1997) que, ao comparar 
universitários com alto e baixo rendimento em leitura, 
verificaram diferenças entre as estratégias de leitura utilizadas 
por estudantes para lidar com as dificuldades de um texto, 
ressaltando a importância de se conhecer os problemas e as 
estratégias mais frequentemente empregadas, bem como sua 
eficácia na compreensão da leitura. A amostra foi composta 
por 14 sujeitos, sendo sete novatos e sete experientes, 
e foi utilizado um texto autêntico com 277 palavras. Os 
resultados apontaram que os leitores novatos encontraram, 
com maior frequência, problemas relacionados à integração 
da informação com o desconhecimento do vocabulário, além 
de não saberem resolver os problemas que surgiam. Os 
leitores mais experientes tinham poucos problemas com a 
integração entre as informações e, quando desconheciam o 
significado de algumas palavras, eram capazes de resolver 
este problema e compreender a leitura. Os leitores novatos 
parecem estar menos conscientes que os experientes tanto 
em relação a sua dificuldade de vocabulário quanto ao seu 
nível de compreensão. Quanto às estratégias empregadas 
para resolver problemas de compreensão, os novatos 
preferem a releitura e os experientes, estratégias específicas 
do tipo solução de problemas para cada dificuldade. Verificou-
se que os leitores experientes usam um maior número de 
estratégias de leitura que os novatos. 

Rhoder (2002) observa que se pode ensinar alunos 
a usarem estratégias para ler e entenderem o texto, 
de forma implícita e explícita. Contudo, para os alunos 
compreenderem um texto e usarem estratégias de leitura, 
necessitam conhecer quais estratégias podem usar, como, 
quando, onde e por que usá-las. Para que isso ocorra, é 
necessário um suporte no qual aprendam as estratégias 
em situações autênticas de modo a aprimorar também a 
compreensão textual.

Com base nas considerações trazidas e tendo em 
vista que a universidade é a última etapa de escolarização 
formal, o presente estudo buscou explorar a compreensão 
textual em estudantes universitários e o uso das estratégias 
metacognitivas de leitura, considerando a faixa etária dos 
mesmos.  

Método

Participantes
O estudo contou com 110 estudantes universitários 

do curso de psicologia de uma universidade privada 
paulista. A média de idade dos estudantes foi de 24 anos e 
oito meses (Dp=5,7), a mínima, 19 anos e a máxima, 48. O 
gênero feminino representou 82,7% (n=91) da amostra e o 
masculino, 17,3% (n=19).

Instrumentos
Utilizou-se um texto de autoria de Luís Fernando 

Veríssimo (1995) intitulado “Desentendimento” preparado 
conforme os parâmetros da técnica de Cloze (Taylor, 1953) 
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em que se emprega um texto de aproximadamente 250 
vocábulos do qual se omitem todos os 5º s vocábulos e 
no local coloca-se um traço de tamanho proporcional ao 
da palavra omitida. A correção empregada foi a literal, que 
aceitou como acerto o preenchimento exato da palavra 
omitida. Atribuiu-se 1 ponto para os acertos e 0 para os erros, 
portanto a pontuação poderia variar de 0 a 46 pontos.

Para a classificação das respostas do teste de Cloze, 
adotaram-se três critérios estabelecidos por Bormuth (1968). 
O primeiro refere-se ao nível de frustração e diz respeito ao fato 
do leitor não ter abstraído de forma satisfatória a informação 
lida (pontuação de até 44% de acertos).O segundo critério 
é o instrucional, compreensão apenas suficiente para o 
entendimento (de 44,1% a 57% de acertos). Por fim, o nível 
independente indica uma compreensão criativa, autônoma e 
fluente do texto (superiores a 57% de acertos).

Foi utilizada a Escala de Estratégias Metacognitivas 
de Leitura – formato Universitário (EMeL-U) (Joly, 2004). 
A escala tem por objetivo avaliar o tipo e a frequência de 
estratégias de leitura que os graduandos utilizam antes, 
durante e depois da leitura de textos acadêmicos. É 
composta por 35 afirmações do tipo likert com cinco opções 
de frequência: nunca, poucas vezes, algumas vezes, muitas 
vezes e sempre. A escala é dividida em três fatores. O 
primeiro abarca 18 estratégias metacognitivas globais (Fator 
1), o segundo, 6 estratégias metacognitivas de suporte à 
leitura (Fator 2) e o último fator diz respeito a 11 estratégias 
metacognitivas de solução de problemas (Fator 3). Esses 
fatores explicam 42,12 % da variabilidade da escala. A 
precisão total da escala é de α= 0,73. 

No que se refere à pontuação, a opção nunca 
recebe a pontuação 1; respostas assinaladas poucas vezes 
recebem a pontuação 2; algumas vezes, 3; muitas vezes, 4; 
e sempre, 5. Desse modo, as pontuações podem variar de 0 
a 175 na escala geral, de 0 a 90 no fator 1, de 0 a 30 no fator 
2 e de 0 a 55 no fator 3.

Procedimento 
Inicialmente os objetivos do estudo foram expostos. 

Os instrumentos foram respondidos pelos estudantes que 
consentiram na participação por meio da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A aplicação 
foi coletiva, em sessão única. A escala de estratégias 
metacognitivas de leitura foi aplicada num primeiro momento 
e, em seguida, ocorreu a aplicação do teste de Cloze. O 
tempo de aplicação foi de aproximadamente 60 minutos, 
considerando os dois instrumentos. Acrescenta-se que 
esta pesquisa foi baseada e está em consonância com a 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados
Os dados foram organizados em planilha e submetidos 

à análise estatística descritiva e inferencial, visando atender 
aos objetivos deste estudo. Primeiramente, os estudantes 
foram agrupados em faixas etárias. Cabe esclarecer que, 

embora Trueman e Hartley (1996) tenham classificado os 
universitários em três faixas etárias: tradicionais (17 a 21 
anos), intermediários (22 a 25 anos) e maduros (26 anos ou 
mais), a presente pesquisa dividiu os estudantes em duas 
faixas etárias visto que uma análise preliminar dos dados 
indicou diferença no agrupamento realizado neste estudo. 
Assim, a primeira faixa contemplou as idades de 19 a 25 
anos (72,7%, n=80) e a segunda, as idades de 26 a 48 anos 
(25,5%, n=28). Em acréscimo, duas (1,8%) pessoas não 
informaram a idade. 

No que se refere ao Teste de Cloze, observou-se que 
a média de acertos foi de 22,0 (Dp=4,4), a pontuação mínima, 
11 pontos e a máxima, 31. Quanto à classificação, segundo 
os critérios estabelecidos por Bormuth (1968), evidenciou-
se que 33% (n=30) dos estudantes estavam no nível 
classificado como Frustração, 56,4% (n=62) demonstraram 
uma compreensão Instrucional e 13,6% (n=15) obtiveram 
uma compreensão Independente. Na Tabela 1, pode-se 
observar os percentuais de classificação de Bormuth (1968), 
considerando a faixa etária do estudante.

Classificações da compreensão
Faixa 1

F e %

Faixa 2

F e %

Frustração
18

22,5

13

46,4

Instrucional
48

60,0

14

50,0

Tabela 1. Frequência e porcentagem das classificações do nível de 
compreensão, considerando a faixa etária do estudante.

Em seguida, foi realizado um levantamento das 
pontuações obtidas na escala de estratégias metacognitivas 
de leitura escala geral e nos respectivos fatores. A Tabela 
2 apresenta os dados de média, desvio-padrão, pontuação 
mínima e máxima.

Verificaram-se as pontuações obtidas na escala 
de estratégias metacognitivas de leitura escala geral e 
nos respectivos fatores, considerando a faixa etária dos 
participantes. Na Tabela 3, os dados de distribuição da 
pontuação na escala geral e nos três fatores da escala, 
considerando a faixa etária dos participantes.

O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para buscar 
possíveis diferenças na escala de estratégias de leitura 
e respectivos fatores e os escores do Cloze. Os dados 
indicaram diferença estatisticamente significativa entre os 
estudantes mais maduros e aqueles mais jovens somente 
na pontuação do teste de Cloze, tendo em vista U=711,500; 
p=0,004. No que tange à escala de estratégias de leitura e 
seus fatores, a diferença entre os estudantes mais jovens e 
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mais maduros não foi estatisticamente significativa. A Figura 
1 apresenta a distribuição dos Ranks das pontuações dos 
participantes no Cloze.

Para avaliar se havia relação entre as pontuações 
na escala de estratégias metacognitivas de leitura e os 
escores do Cloze, utilizou-se a correlação de Spearman. Os 
dados demonstraram relação estatisticamente significativa e 
positiva entre o fator estratégias metacognitivas de suporte 
à leitura e a pontuação geral da escala de estratégias 
metacognitvas de leitura e a pontuação no Cloze. A Tabela 4 
demonstra os coeficientes de correlação obtidos.

Discussão e Conclusão
No que diz respeito à compreensão textual, a média 

(M=22) de acertos do Teste de Cloze ficou muito aquém 
do esperado para o nível de compreensão que estudantes 
universitários devem exibir. Os estudantes não acertaram nem 
a metade de acertos possíveis no teste de Cloze, isto é, 23 
pontos. Nenhum estudante atingiu o total de pontos possíveis 
(46 pontos) visto que a pontuação máxima foi 31 pontos. 

Escala M Dp
Pontuação 

Mínima

Pontuação 

Máxima

Fator 1 - metacognitivas globais 61,6 9,1 37 85

Fator 2 - suporte à leitura 21,2 5,0 7 30

Fator 3 - solução de problemas 45,4 6,0 29 57

Tabela 2. Distribuição da média, desvio-padrão, pontuação mínima e máxima na escala de 
estratégias metacognitivas de leitura.

Escala 
Faixa 1

M e Dp

Faixa 2

M e Dp

Fator 1 - metacognitivas globais
61,7

8,9

61,1

10,1

Fator 2 - suporte à leitura
21,3

5,3

21,1

4,2

Fator 3 - solução de problemas
45,7

6,3

44,6

5,6

Tabela 3. Pontuação na escala geral e nos três fatores da escala, considerando a faixa etária 
dos participantes.

Figura 1. Box-plot dos participantes do Rank de médias, 
considerando as faixas etárias dos estudantes.
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Desse modo, ao se considerar os critérios 
estabelecidos por Bormuth (1968), pode-se afirmar que parte 
considerável da amostra (33%) está no nível de Frustração 
de compreensão, o que denota estudantes que não 
conseguem abstrair de forma satisfatória a informação lida. 
A maior parte (56,4%) foi classificada no nível Instrucional, 
isto é, conseguem compreender de forma suficiente o 
conteúdo lido, contudo não exibem comportamento criativo, 
flexível, autônomo e fluente, o que caracterizaria o nível 
independente, tipo de compreensão que apenas uma 
pequena parte (13,6%) da amostra apresentou.

Os dados obtidos na presente pesquisa corroboram 
os estudos realizados anteriormente (Centofanti e cols., 
1997; Oliveira e cols., 2003; Oliveira & Santos, 2005; Oliveira 
& Santos, 2006; Santos, 1991; Santos e cols., 2002; Suehiro 
e cols., 2004).  Esses dados são preocupantes uma vez que 
se tratam de universitários que futuramente ingressarão 
no mercado de trabalho e, se não houver programas 
interventivos visando remediar a situação, presumivelmente 
sairão com uma qualificação técnica insuficiente para os 
desafios inerentes à profissão.

O teste U de Mann-Whitney evidenciou que 
os estudantes mais jovens apresentaram uma maior 
compreensão em leitura do que os mais maduros, conforme 
consta na Figura 1. Uma análise qualitativa da Tabela 1 
indica que apenas um estudante mais maduro conseguiu 
exibir um nível de compreensão Independente. Esses dados 
podem sugerir que os estudantes mais novos têm uma maior 
abstração no que tange à compreensão da informação lida. 
Deve-se também considerar que os estudantes mais jovens 
também tiveram um maior percentual de classificação em 
compreensão Independente. Esses resultados apontam 
que, de fato, há uma diferença entre os estudantes mais 
jovens e aqueles mais maduros, conforme já foi constatado 
anteriormente (Oliveira & Santos, 2006; Richardson, 1994; 
Silva & Santos, 2004; Simonite, 1997; Trueman & Hartley, 
1996). Contudo, os dados obtidos neste estudo devem ser 
vistos com ressalvas pois há que se ponderar que a amostra 
poderia ter sido maior e mais diversificada. Ainda assim, 

com o mérito de se explorar diferenças por faixa etária, o 
presente estudo atendeu aos propósitos estabelecidos nos 
objetivos.

Quanto às estratégias de leitura, considera-se que a 
média (M=128,3) da pontuação geral na escala foi positiva 
visto que a pontuação máxima poderia chegar a 175. No 
que tange ao uso das estratégias de leitura globais, a 
pontuação poderia chegar a 90 pontos e a média foi de 
61,6; para as estratégias de suporte à leitura, a média foi 
de 21,2 e a pontuação poderia chegar a 30 pontos e, por 
fim, no emprego de estratégias de solução de problemas, 
a média de pontos foi de 45,4 e a pontuação poderia 
chegar a 55 pontos. Assim, ao que parece, os participantes 
demonstraram que recorrem às estratégias no momento do 
estudo. Novamente, os dados obtidos na presente pesquisa 
corroboram os estudos realizados anteriormente (Brown e 
cols., 1996; Cantalice, 2004; Dias e cols., 1995; Ferreira 
& Dias, 2002, Kopke, 2001; Lorch e cols., 1993; Magliano 
e cols., 1999; Mokhtari & Reichard, 2002; Schmidt, 2000; 
Song, 1998). Cabe, contudo, questionar se os alunos sabem 
quando e quais estratégias empregar de modo a aquilatar 
cada vez mais seu estudo.

A análise das pontuações na escala de estratégias 
de leitura e respectivos fatores, tendo em vista a faixa etária, 
indicou que as faixas não se diferenciaram. Ao se analisar 
a Tabela 3, é possível observar que as pontuações entre 
as faixas ficaram muito próximas, assim sendo, o teste U 
de Mann-Whitney não levantou diferença estatisticamente 
significativa entre as faixas na escala de estratégias de 
leitura e seus fatores. Como não houve diferença entre as 
faixas, esses dados não confirmam os resultados obtidos por 
Morles e cols. (1997) que indicaram que os estudantes mais 
maduros recorrem mais às estratégias de leitura em relação 
aos mais jovens. Portanto, visando ampliar as considerações 
sobre o emprego de estratégias de leitura e eventuais 
diferenças por faixa etária, seria ingênuo não ressaltar a 
necessidade de que novos estudos sejam realizados.

Com o tratamento de correlação de Spearman, foi 
possível aferir relação entre as pontuações na escala de 
estratégias de leitura e os escores do Teste de Cloze. Relações 
estatisticamente significativas (Tabela 4) foram observadas 
entre o fator 3 - solução de problemas - e a pontuação geral 
da escala e os escores do Cloze. Pode-se aventar com tais 
resultados que, quanto melhor a compreensão textual, maior 
é a incidência de uso das estratégias de leitura (rs=0,227; 
p=0,020). Como os universitários apresentaram uma baixa 
compreensão textual, sugere-se, ainda, que as estratégias 
de solução de problemas são empregadas com bastante 
frequência à medida que os estudantes encontram grande 
dificuldade na compreensão (rs=0,234; p=0,016).

As evidências reveladas no presente estudo apontam 
a necessidade de que programas interventivos sejam 
implementados de modo que o emprego e a diversificação 
no uso das estratégias de leitura sejam incentivados no 
ensino superior. Desse modo, poder-se-ia melhorar a 
compreensão em leitura e, consequentemente, a qualidade 
técnica profissional.

Tabela 4. Distribuição dos coeficientes de correlação e nível de 
significância entre a pontuação geral da escala de estratégias de 
estratégias metacognitivas de leitura e fatores e os escores do 
Cloze.

       Teste Cloze

rs p

Fator 1 - metacognitivas globais 0,175 0,074

Fator 2 - suporte à leitura 0,142 0,148

Fator 3 - solução de problemas 0,234 0,016

Pontuação Geral 0,227 0,020
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Considerações Finais
Tendo em vista os resultados obtidos, verifica-se a 

importância de se desenvolver pesquisas e intervenções 
com o leitor universitário. A universidade como última etapa 
de escolarização formal espera do graduando um nível 
de leitura independente, por meio da qual seja possível 
abstrair, compreender e analisar de forma crítica e criativa o 
conhecimento adquirido.

Todavia, a literatura destaca os estudos realizados 
cujos resultados revelam o baixo nível de compreensão e a 
pouca utilização de estratégias de leitura dos universitários. 
Essas considerações podem ser justificadas devido à da 
ausência de programas de intervenção em níveis escolares 
anteriores à universidade.

O fato das estratégias de leitura de solução de 
problemas serem as mais utilizadas revela que grande parte 
dos leitores busca o uso deste recurso somente quando 
encontra dificuldade na compreensão, fato lamentável. 
Chama atenção, entretanto, que novos estudos devem 
ser realizados, visando ampliar as considerações trazidas 
na presente pesquisa. Além disso, nota-se uma crescente 
preocupação com as variáveis envolvidas neste estudo 
(compreensão textual e estratégias de leitura). Cada vez mais 
os estudos têm apontado a necessidade da implementação 
de programas interventivos que auxiliem os estudantes a 
saberem quais momentos e quais estratégias devem utilizar 
no momento do estudo. Portanto, cabe à universidade, 
instituição voltada ao ensino e à pesquisa, viabilizar aos 
seus educandos a possibilidade de desenvolvimento de 
habilidades que lhes propiciem um melhor entendimento 
textual, o que permitirá uma melhor compreensão da 
realidade que os cerca.
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Ensino e aprendizagem como unidade dialética na 
atividade pedagógica

Maria Eliza Mattosinho Bernardes

Resumo

Considerar a atividade pedagógica como unidade dialética requer que sejam investigadas as condições e circunstâncias que tornam possível tal 
objetivação e as especificidades da mesma a partir do materialismo histórico dialético, da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade. 
Concebe-se que a correspondência entre motivos/necessidades, objetivos, ações e operações nas atividades principais dos estudantes e dos 
educadores cria situações favoráveis para que ocorra a aprendizagem consciente. Tal fato é dependente da consciência da função ontológica 
do educador e do estudante como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. Considera-se ser possível conceber a unidade dialética 
desde que a mesma represente uma das condições para a superação das características do sistema educacional vigente, por caracterizar-se a 
atividade material do homem como a que transforma o mundo material e social em mundo humano.  

Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, dialética.

Teaching and learning as a dialectical unity in pedagogical activity

Abstract

In order to consider pedagogical activity as dialectical unity one needs to investigate the conditions and circumstances of her/his work. One also 
needs to research on its specifications from the perspective of the historical dialectical materialism approach, the historical cultural psychology 
and the activity theory. It is believed that the correspondence among need and aims, actions and operations in the students and educators’ main 
activities create positive situations so that a conscious learning occurs. This fact depends on the educator’s and the student’s awareness of their 
ontological function in the teaching-learning process. It seems to be possible to conceive the dialectical unity. But it has to represent one of the 
conditions to overcoming the nowadays educational system. It is also necessary to conceive man´s activity as one which transforms the material 
and social world into a human world.

Keywords: Teaching, learning, dialects.

Enseñanza y aprendizaje como unidad dialéctica en la actividad pedagógica

Resumen

Considerar la actividad pedagógica como unidad dialéctica requiere que sean investigadas las condiciones y circunstancias que hacen posible 
tal objetivación y las especificidades de la misma a partir del materialismo histórico dialéctico, de la psicología histórico-cultural y de la teoría de 
la actividad. Se concibe que la correspondencia entre motivos/necesidades, objetivos y acciones y operaciones en las actividades principales 
de los estudiantes y de los educadores crea situaciones favorables para que ocurra el aprendizaje consciente. Tal hecho es dependiente de la 
consciencia de la función ontológica del educador y del estudiante como sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera 
posible concebir la unidad dialéctica desde que la misma represente una de las condiciones para la superación de las características del sistema 
educativo vigente, por caracterizarse la actividad material del hombre como la que transforma el mundo material y social en el mundo humano.

Palabras-clave: Enseñanza, aprendizaje, dialéctica.
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Introdução
O presente texto apresenta um estudo teórico sobre a 

identificação das condições e circunstâncias que possibilitam 
a integração das ações de ensino e aprendizagem no 
contexto escolar. Torna-se necessário, portanto, explicitar 
em termos gerais como e de que forma o homem, como 
ser genérico, por meio das relações sociais, apropria-se do 
conhecimento, cria novas possibilidades de transformação 
da sua própria constituição e da sociedade. Considerar a 
dimensão ontológica da constituição do ser humano, que 
se estabelece por meio da atividade educativa, vincula-se 
ao conceito de práxis. Tal conceituação, segundo Vázquez 
(1977, p. 3), deve ser entendida “como atividade material do 
homem que transforma o mundo natural e social para fazer 
dele um mundo humano”.

Na relação entre o ensino e a aprendizagem, como 
instrumento e produto da atividade educativa em geral, 
concebe-se, a partir do referencial teórico do materialismo 
histórico-dialético, da psicologia histórico-cultural e da teoria 
da atividade, a existência de atividades humanas particulares. 
Uma dessas atividades, segundo Moura (1996), é a atividade 
de ensino que tem a função particular de organizar ações 
que possibilitem aos sujeitos o acesso aos conhecimentos 
elaborados socio-historicamente.

Tais ações, no contexto escolar, referem-se às ações do 
educador que organiza o ensino com a finalidade de promover 
a humanização dos indivíduos por meio da aprendizagem 
do conhecimento historicamente elaborado (no contexto 
escolar). O produto do ensino, consequentemente, pode ser 
entendido como a apropriação do conhecimento científico 
por meio de ações dos estudantes que lhes possibilitem 
fazer uso de tais conceitos nas diversas relações com a 
realidade objetiva, tanto na sua manifestação externa - nas 
relações interpessoais - quanto na sua manifestação interna 
- nas relações intrapessoais. A apropriação do conhecimento 
promove mudanças qualitativas no psiquismo de quem 
aprende por possibilitar que o estudante estabeleça novas 
relações com o mundo objetivo (Leontiev, 1994; Vygotsky, 
1994, 2000, 2001). O movimento de mudanças qualitativas 
das funções psíquicas superiores indica a transformação 
das condições próprias dos estudantes.

No entanto, a transformação do psiquismo somente 
pode superar as condições ingênua e espontânea 
decorrentes das relações imediatas do cotidiano mediante 
ações educacionais sistematizadas e conscientes que 
considerem as necessidades do desenvolvimento humano. 
Assim, as ações presentes na atividade de ensino não 
podem ser descoladas das condições necessárias para 
que ocorra a concretização da dimensão ontogenética na 
constituição dos indivíduos. Se ocorrer, fica caracterizado 
o distanciamento entre a condição necessária para o 
desenvolvimento humano e a ação mediadora que atua como 
instrumento que busca garantir, por meio da atividade de 
ensino, a constituição do gênero humano. Nestas condições, 
a atividade de ensino, executada conscientemente e com 
a finalidade de promover a transformação no processo de 

humanização dos estudantes, determina os seus meios - as 
ações e operações realizadas na prática pedagógica. 

A atuação prática material do sujeito, executada de 
forma consciente sobre a realidade natural ou humana, 
transformando-a, é identificada por Vázquez (1977) como 
práxis. Assim, o produto dessa atividade prática deve ser 
objetivado materialmente na constituição da nova realidade. 

A partir de tais considerações, concebe-se que a práxis 
é uma atividade humana consciente que se diferencia da 
atuação prática desvinculada de uma finalidade e apresenta 
um produto final que se objetiva materialmente. Trata-se de 
uma atividade orientada por um fim que, segundo Vázquez 
(1977), ocorre em dois níveis, ou seja, “essa atividade implica 
na intervenção da consciência, graças à qual o resultado 
existe duas vezes – e em tempos diferentes –: como resultado 
ideal e como produto real” (Vázquez, 1977, p. 187). 

A extensão e o significado da categoria de práxis 
relacionados ao trabalho são explicitados por Jaroszewski 
(1980) ao identificar os elementos que constituem a estrutura 
do processo do trabalho humano como o contato material 
do homem com a natureza, as atividades orientadas e as 
qualificações práticas e os conhecimentos utilizados no 
curso da produção. O autor afirma que o resultado final 
desse processo “[...] é a criação dum novo ‘produto’- quer 
dizer, dum objecto transformado pela actividade humana 
indispensável para satisfazer as necessidades do homem” 
(Jaroszewski, 1980, p. 9). 

Sobre a atividade consciente realizada no movimento 
de transformação da realidade objetiva, natural ou humana, o 
autor afirma que a mesma surge do reconhecimento de uma 
necessidade e, para isso, requer a obtenção de informações 
sobre o objeto, o que determina a formulação do fim e do 
programa a ser realizado a partir de tomadas de decisões 
acerca das ações a serem realizadas no movimento de 
atuação no contexto específico. Tais aspectos da efetivação 
da atividade consciente ainda requerem que, nas ações 
orientadas por um fim, haja “o dispêndio, para além da 
energia psíquica, dum certo quantum de energia física que 
se integra no objeto, nele se condensando ao transformá-
lo”, como ainda requerem que ocorra “a adaptação do 
desenrolar das atividades à natureza e às especificidades 
objetivas do mundo exterior (matéria ou sociedade) que 
está a ser transformado” (Jaroszewski, 1980, p. 28). Nestas 
condições, o autor afirma não ser possível incluir, no 
conceito de “práticas”, as atividades puramente teóricas, ou 
ainda outras formas de atividade conscientes que envolvam 
a reflexão sobre o mundo, em virtude da não objetivação 
na transformação da realidade, que ocorre somente na 
dimensão extraconsciente. 

Vázquez (1977) também não identifica a atividade 
teórica como práxis por considerar que sua finalidade imediata 
é elaborar ou transformar idealmente e não materialmente 
o objeto da atividade. Os produtos dessa atividade são as 
teorias que explicam as relações entre o homem e o mundo 
objetivo, construindo modelos ideais a respeito da realidade 
futura. Este posicionamento é evidenciado ao conceber como 
práxis produtiva a que não só produz um mundo humano 
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materializado, mas também aquela em que o homem se 
produz, forma ou transforma a si mesmo. 

Tal reflexão tem como intenção relacionar as ações 
de ensino e as de aprendizagem na constituição da atividade 
pedagógica, não perdendo de vista a dimensão teórico-
prática presente na atuação do educador, que se fundamenta 
na necessidade de humanização dos indivíduos, analisa a 
realidade e as condições postas a partir das informações 
e conhecimentos obtidos no contexto escolar, organiza 
objetivamente os meios de atuação, segundo a finalidade da 
educação, e atua de forma consciente para se materializar 
na construção do objeto da atividade de ensino. 

Cabe, portanto, a reflexão sobre qual é objeto da 
atividade de ensino. Como esse objeto se materializa e em 
que dimensão é possível a sua materialização? Tais questões 
fazem com que se leve em conta a dupla objetivação da ação 
de ensinar. 

A primeira objetivação, posta pela própria finalidade 
da educação escolar, é a constituição da dimensão do 
gênero humano originada na apropriação da produção 
humana elaborada socio-historicamente que promove 
a transformação e o desenvolvimento atual ou real dos 
indivíduos. Tal possibilidade é estabelecida de forma indireta 
na atuação profissional do educador na atividade de ensino 
quando atua conscientemente, direcionando suas ações 
para a transformação do sujeito que aprende – o primeiro 
objeto da atividade de ensino. Considera-se que o produto 
desta objetivação (a apropriação do conhecimento e a 
transformação psíquica dos estudantes e do próprio educador) 
é relativo, uma vez que não se pode ter controle sobre a sua 
materialidade. Porém, não se pode afirmar que tal produto 
da atividade de ensino não se objetive materialmente no 
desenvolvimento atual dos indivíduos, mesmo que o produto 
da atividade não seja pleno e sim, parcial. 

Outra objetivação da ação de ensinar vincula-se 
diretamente à atuação profissional do educador. Refere-se 
ao conteúdo da atividade de ensino, ou seja, o que e de que 
forma se organiza o ensino - o segundo objeto. A seleção 
e a identificação do conhecimento teórico-científico a ser 
ensinado na escola e a definição das condições adequadas 
para a materialização da organização das ações de ensino na 
atividade pedagógica requerem que o educador materialize 
o segundo objeto da atividade de ensino. O produto desta 
atuação profissional é a elaboração de um instrumento que 
medeia o conhecimento que se objetiva e se materializa na 
organização das ações do ensino. 

Concebe-se, portanto, que não se pode afirmar que 
a atividade pedagógica, aquela que sintetiza as ações de 
ensino e de aprendizagem como unidade, não seja práxis, 
uma vez que a materialização do produto da atividade 
orientada se faz como objeto real em duas dimensões: a) na 
dimensão psíquica do indivíduo que aprende e que ensina, 
objetivada no seu desenvolvimento real; b) na dimensão 
material da prática profissional do educador que constrói 
o instrumento que medeia o conhecimento, objetivado na 
organização do ensino. 

Considera-se, desta forma, que a atividade 
pedagógica seja práxis, pois se expressa por meio da 
atividade teórico-prática executada pelo educador. Trata-se 
de uma particularidade da práxis, uma vez que a atividade 
pedagógica pode ser entendida como uma atividade coletiva 
que promove a transformação dos sujeitos, sejam eles 
considerados os grupos sociais ou os indivíduos singulares.

A dupla objetivação da atividade pedagógica  
evidencia a necessidade de se levar em conta a 
dimensão psicológica presente na relação entre o ensino 
e a aprendizagem e a  dimensão pedagógica presente na 
atividade orientada para o ensino por meio da ação intencional 
e consciente do educador. A explicitação das duas dimensões 
presentes na objetivação e materialização da atividade 
pedagógica demonstra a necessidade de se conceber o 
processo de ensino e aprendizagem vinculado à psicologia 
e à pedagogia, as quais são áreas de conhecimento que 
compõem os caminhos para a compreensão e a efetivação 
da educação escolar. Não se trata da psicologização da 
pedagogia, nem da pedagogização da psicologia, mas 
trata-se da concepção de que a educação e a formação dos 
indivíduos, como pertencentes ao gênero humano, necessitam 
ser analisadas e definidas como unidades que integram a 
produção do conhecimento nas duas áreas epistêmicas.  

A atuação consciente do educador, movida pelos 
fins que promovam a genericidade da constituição humana 
por meio da educação, é tratada por Saviani (2003) como o 
trabalho educativo. Tanto Duarte (2003) quanto Oliveira (1996) 
comentam a definição de trabalho educativo, inicialmente 
tratado por Saviani, e inserem tal categoria do trabalho como 
determinante da constituição do ser em devir. 

Segundo Duarte (2003, p. 36-7), tal conceito assume 
a perspectiva de superação da concepção de essência 
humana abstrata e da existência empírica por conceber que 
a humanidade é produzida histórica e coletivamente pelos 
homens. Também afirma que “[...] supera a concepção de 
educação guiada pela existência empírica, na medida em que 
sua referência para a educação é a formação do indivíduo 
enquanto membro do gênero humano.” Portanto, deve ser 
entendido como uma produção “direta e intencional”, dirigida 
por fins que visam à constituição da dimensão humana dos 
indivíduos por meio da educação. A dimensão ontogenética 
do trabalho educativo também é salientada por Oliveira 
(1996, p. 21) ao afirmar que “[...] a educação concebida 
como atividade mediadora no seio da prática social global 
serve ao objetivo de ‘promover o homem’, isto é, tem o 
objetivo de possibilitar ao homem tornar-se cada vez mais 
um ser histórico-social consciente.”  

De acordo com Paro (2002), o educador exerce uma 
função especial na organização das ações educacionais 
quando se assume como devedor da classe social a que 
pertence. Afirma que “a escola estará contribuindo para 
a transformação social não apenas quando promove a 
transmissão do saber, mas [...] também quando consegue 
concorrer para o desenvolvimento da consciência crítica de 
sua clientela1.” (Paro, 2002, p. 118-9). A consciência histórica, 

1    Considera-se que o termo “clientela”, conforme o uso na citação 
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aliada à percepção da importância da representação da 
classe trabalhadora como instrumento da transformação 
social viabilizada pela educação escolar, é identificada pelo 
autor como “[...] a verdadeira dimensão revolucionária do 
trabalho pedagógico na escola.” ( p. 118). 

O que se identifica, a partir de tais reflexões, é que o 
trabalho do educador no contexto escolar deve ser direcionado 
por um fim, pela pertinência histórica da constituição humana 
e pela formação da consciência crítica dos estudantes. 
A consciência dos fins da educação escolar determina os 
meios pelos quais a ação pedagógica é realizada, ou seja, 
determina a atividade pedagógica a ser realizada na escola. 
No entanto, nem sempre as ações pedagógicas executadas 
pelos sujeitos na escola assumem a dimensão ontogenética, 
a que resgata tanto a historicidade dos conceitos quanto 
das funções a serem realizadas pelos mesmos. O que se 
verifica nas ações pedagógicas (na maioria das vezes) 
é a objetivação da dimensão imediata do conhecimento, 
considerando o uso do mesmo para as relações práticas 
exercitadas em sociedade (relação singular-particular na 
qual a particularidade substitui o universal). 

Pode-se, no entanto, questionar se as ações realizadas 
pelos educadores, de forma consciente e intencionalmente 
planejadas, produzem o resultado esperado – a 
aprendizagem consciente2 dos estudantes. Entende-se que 
este produto também não pode ser garantido em virtude da 
complexidade posta na organização da sociedade capitalista 
contemporânea que, pelo processo de alienação, rompe 
com a unidade dialética presente no esquema instrumento-
produto, objetivamente expresso pela relação ensino-
aprendizagem. No entanto, concebe-se que, se o produto 
não for efetivado, plenamente ou parcialmente, não se pode 
considerar o instrumento como um elemento mediador na 
produção dos objetos da atividade pedagógica.

A partir de tais pressupostos, cabe o seguinte 
questionamento: em que condições e circunstâncias se 
pode verificar a unidade presente entre as ações de ensino 
e as ações de aprendizagem? Como se estabelecem os 
motivos geradores das atividades particulares humanas 
relacionadas às ações de ensino e de aprendizagem de tal 
forma que possam ser identificados sinais que evidenciem a 
unidade esperada na atividade pedagógica? Assim, torna-
se necessário apresentar as ações e as operações na 
organização da atividade pedagógica que tornem possível a 
objetivação e a materialização do ensino e da aprendizagem 
como unidade dialética.

A Atividade Pedagógica: Unidade entre o Ensino e 
a Aprendizagem 

Partindo da conceituação de que a atividade 
pedagógica seja uma particularidade da práxis que se 

de Paro (2002), dentro dos pressupostos teórico-metodológicos do 
materialismo histórico dialético, refere-se ao conjunto de sujeitos em geral 
e aos estudantes em particular que se inserem no contexto escolar. 
2   O termo aprendizagem consciente é utilizado inicialmente por 
Leontiev (1983), ao reportar-se à atuação do estudante na atividade 
de aprendizagem no contexto escolar.

constitui numa atividade coletiva e transformadora das 
relações sociais originadas das relações educacionais no 
contexto escolar, concebe-se que a mesma sintetize as 
ações de ensino e aprendizagem como unidade dialética. 

Asbahr (2005) elucida a significação da atividade 
pedagógica nos marcos do materialismo histórico dialético 
ao particularizar a dimensão educativa presente nas 
relações entre o ensino e a aprendizagem em geral tratadas 
pela psicologia histórico-cultural. Afirma que a escola é a 
instituição social que tem como finalidade a transmissão do 
saber historicamente acumulado de forma sistematizada e 
organizada. Considera que a significação social da atividade 
pedagógica realizada pelo professor é proporcionar condições 
de ensino que possibilitem aos estudantes engajarem-se em 
atividades de aprendizagem, garantindo-lhes a apropriação 
do conhecimento não cotidiano. 

Além de criar condições para que os estudantes se 
apropriem do conhecimento elaborado e de proporcionar 
situações que promovam o desenvolvimento psíquico, 
Asbahr (2005, p. 61) indica também como significação social 
da atividade pedagógica a: 

[...] formação crítica do aluno, possibilitando que este tenha 
acesso também ao processo de produção do conhecimento.
[...] [Assim], o aluno não é só objeto da atividade do 
professor, mas é principalmente sujeito e constitui-se como 
tal na atividade de ensino/aprendizagem na medida em 
que participa ativamente e intencionalmente do processo 
de apropriação do saber, superando o modo espontâneo e 
cotidiano do conhecer. 

Tanto Leontiev (1978), ao analisar a ruptura entre 
o significado social e o sentido pessoal nas atividades 
humanas em geral, quanto Asbahr (2005), Duarte (2004), 
Marin (2003), Martins (2001), Serrão (2004) e ao analisarem 
o mesmo fenômeno referente à formação de professores 
e à particularidade da atividade pedagógica, afirmam que, 
quando não ocorre a correspondência entre o significado 
social e o sentido pessoal das ações na atividade pedagógica, 
esta se assume como uma atividade alienada. 

Tal realidade descaracteriza a atividade pedagógica 
como uma particularidade da práxis que visa ao processo 
de transformação da própria sociedade por meio da 
transformação dos indivíduos, assumindo a configuração de 
ser, segundo Asbahr (2005), uma operação automatizada, 
ou ainda, um conjunto de ações que visam à ocupação do 
tempo designado ao processo de ensino e aprendizagem. 

A transformação da sociedade por meio da 
transformação dos indivíduos, como um dos produtos da 
atividade pedagógica, deve ser entendida, na concepção 
dialética, como aquela que promove modificações nas 
circunstâncias e modificações no próprio homem de forma 
simultânea. Conforme afirma Vázquez (1977, p. 160), “[...] essa 
unidade entre circunstâncias e atividade humana, ou entre 
transformação das primeiras e autotransformações do homem, 
só se verifica em e pela prática revolucionária.” A unidade 
dialética de transformação do homem e das circunstâncias é 
identificada pelo autor como práxis revolucionária. 
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A atividade pedagógica, como práxis revolucionária, 
pressupõe que: “a) não só os homens são produtos das 
circunstâncias, como estas são igualmente produtos seus. 
[...]; b) os educadores também devem ser educados. [...]; c) 
as circunstâncias que modificam o homem são, ao mesmo 
tempo, modificadas por ele [...]”. (Vázquez, 1977, p. 159-
160).

No que se refere ao homem como produto e sujeito 
das circunstâncias vinculadas ao contexto escolar, concebe-
se que a constituição das funções psicológicas superiores 
do estudante não seja considerada meramente o produto 
moldável do processo de ensino, mas pressupõe que, no 
movimento de constituição de tais funções, também os 
estudantes sejam sujeitos tanto da sua formação quanto 
sejam influenciadores da organização de ensino a partir das 
suas características e necessidades, atuando como sujeito 
ativo na atividade pedagógica. 

Os educadores também se educam durante a atividade 
pedagógica. Esse pressuposto tem como fundamento o lugar 
social do educador, que lhe atribui as funções de organizar o 
ensino, definir conteúdos e criar situações desencadeadoras 
da atividade de aprendizagem a serem realizadas pelos 
estudantes. Nesse processo coletivo de estudo e devido 
às mediações que promove, o próprio educador também é 
educado. Concebe-se, portanto, que, além dos conhecimentos 
que o educador deva ter apropriado acerca dos fundamentos 
teórico-metodológicos que definem as ações, os quais 
proporcionam transformações no psiquismo dos estudantes, 
e além dos conhecimentos que necessariamente precisa ter 
para ensinar os conteúdos escolares, o educador também 
se forme no movimento de organização do ensino. Por 
meio do processo reflexivo de elaboração da organização 
das ações orientadas para o ensino e a aprendizagem dos 
conteúdos escolares, o educador transforma-se, modifica-
se, em virtude da necessidade de definir ações e operações 
na atividade pedagógica que possibilitem a concretização da 
aprendizagem por parte dos estudantes.  

A respeito de as circunstâncias modificarem o homem 
e, ao mesmo tempo, de serem modificadas por ele, concebe-
se que a constituição das relações sociais e econômicas 
próprias da sociedade capitalista contemporânea relaciona-
se diretamente com a forma como o sistema educacional 
vigente se estabelece. Assim, a condição alienadora posta na 
sociedade pela forma com que se organiza, para ser superada, 
necessita da instituição de práticas “revolucionárias” que 
promovam a transformação das condições iniciais. Uma das 
possibilidades de superação dessa realidade ocorre por meio 
do processo educacional através da organização consciente 
e intencional da atividade pedagógica que tem a possibilidade 
de promover a transformação dos sujeitos integrados a ela. 

Considera-se, portanto, que a atividade pedagógica 
como práxis revolucionária seja uma das possibilidades de 
superação das condições alienadoras postas pela sociedade 
capitalista contemporânea por meio da aproximação 
entre o sentido e o significado das atividades humanas 
caracterizadas no processo educacional escolar, a partir da 
atuação crítica e consciente dos sujeitos. 

Entende-se que a atividade pedagógica concebida 
como práxis requer que educadores e estudantes estejam 
em atividade em comum (Rubtsov, 1996), com finalidades 
correspondentes, manifestas nas ações e operações 
realizadas pelo educador na atividade de ensino e pelos 
estudantes na atividade de aprendizagem. As ações e 
operações que compõem tal atividade envolvem a repartição 
dos modos de ação entre participantes envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Ao propor, como elementos que compõem a atividade 
em comum, a repartição das ações e das operações, a 
troca dos modos de ação, a compreensão mútua por meio 
da comunicação, o planejamento das ações individuais 
em busca de resultados comuns obtidos pelo processo 
de reflexão, entende-se que seja possível a superação 
da individualidade dos sujeitos envolvidos na atividade 
orientada para o ensino e aprendizagem. Pressupõe-se, na 
atividade pedagógica, um produto coletivo elaborado por 
meio de ações e operações realizadas de forma cooperativa 
pelos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem – 
estudantes e educador. 

No caso da atividade de ensino, o motivo é determinado 
pela necessidade de o educador ensinar o conhecimento 
teórico-científico elaborado socio-historicamente, 
promovendo a humanização e a transformação dos estudantes 
por meio de ações conscientes e intencionais definidas na 
organização do ensino. Na atividade de aprendizagem, 
o motivo é definido pela necessidade de o estudante se 
apropriar do conhecimento socio-histórico, tornando-se 
herdeiro da cultura, humanizando-se. Tanto na atividade de 
ensino quanto na atividade de aprendizagem, o motivo e o 
objetivo correspondem à necessidade de humanização dos 
indivíduos na relação com o gênero humano. 

Para que ocorra a correspondência desejada entre 
as atividades particulares, os sujeitos realizam ações e 
operações próprias da atividade em que estão inseridos. 
As ações e operações do educador definem a organização 
do ensino que determina o conhecimento a ser ensinado e 
estabelece as condições mediadoras para que os estudantes 
venham a ter motivos para se integrarem na atividade de 
aprendizagem. As ações e as operações a serem executadas 
pelos estudantes na atividade de aprendizagem são 
correspondentes às expectativas presentes na organização 
do ensino. Tais ações e operações, segundo Davidov (1988), 
referem-se às tarefas de estudo, às ações de estudo e às 
ações de controle e avaliação das próprias elaborações dos 
sujeitos no movimento de apropriação dos conhecimentos 
socio-históricos. 

Na organização do ensino que tenha como finalidade 
o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos 
estudantes, as ações e operações realizadas pelo educador 
na definição dos conteúdos de ensino requerem que 
sejam levadas em conta não somente os conhecimentos 
que representem os acontecimentos atuais nos diferentes 
aspectos da cultura ou a apropriação de técnicas para o 
uso imediato do conhecimento, mas torna-se necessário 
que sejam resgatados também os processos históricos de 
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elaboração dos conceitos teórico-científicos. A análise da 
essência do conhecimento socio-histórico é preponderante 
para que os estudantes apropriem-se das elaborações 
materiais e ideais sem as quais não é possível a superação 
da condição empírica e espontânea proporcionada pela 
socialidade presente nas relações entre os indivíduos e a 
sociedade fragmentada no processo da alienação. 

Ainda dentro da perspectiva da organização do 
ensino, cabe ao educador definir, seja individualmente 
ou coletivamente, os modos de ações que determinam 
as condições de mediação do conhecimento no contexto 
escolar. Os modos de ação na organização do ensino 
determinam as condições físicas em que o conhecimento 
é mediado, as formas das relações interpessoais realizadas 
entre professor e estudantes e entre estudantes, e a forma 
como o conhecimento é posto em movimento de reflexão 
entre os sujeitos da atividade pedagógica. 

Quanto às ações e operações a serem realizadas 
pelos estudantes na atividade de aprendizagem, concebe-
se que, pela forma como o conhecimento é posto em 
movimento nas relações de ensino e aprendizagem, torna-
se necessário que os estudantes realizem coisas, executem 
técnicas e procedimentos adequados às necessidades 
próprias para cada conteúdo em ação. Trata-se de tarefas 
de estudos como leitura, interpretação e construção de 
textos, cálculos, levantamentos bibliográficos, resolução 
de problemas práticos e teóricos vinculados ao conteúdo 
escolar a ser mediado na atividade pedagógica. Tais tarefas 
de estudo, segundo Davidov (1988), levam o estudante a 
dominar relações gerais acerca do conhecimento estudado 
e a dominar novos procedimentos de ação. Essas tarefas 
assumem diferentes dimensões quanto à forma como são 
encaminhadas nas ações orientadas para o ensino de 
conceitos. 

Cabe aos estudantes, numa condição diferenciada 
da anterior, realizar ações de estudo que superem as 
relações gerais com o conhecimento. Tais ações identificam 
os princípios centrais do mesmo, ou seja, a essência do 
conhecimento; identificam modelos que expressam relações 
entre conceitos teóricos e possibilitam que o domínio de 
determinados procedimentos e conhecimentos apropriados 
anteriormente seja instrumento para a concretização de 
novas elaborações teóricas. Trata-se de ações e operações 
realizadas pelos estudantes que priorizam as relações 
reflexivas, mediadas por conhecimentos apropriados 
anteriormente, na (re)elaboração de conhecimentos pelos 
próprios estudantes na atividade de aprendizagem.

No movimento de apropriação do conhecimento na 
atividade de aprendizagem, os estudantes também realizam 
as ações de controle e avaliação que, pelo processo de 
explicitação das suas elaborações e de análise e crítica 
das elaborações pessoais e coletivas, possibilitam aos 
estudantes (re)elaborarem suas próprias concepções, 
superando-as consecutivamente. Trata-se de ações de 
autocontrole das elaborações realizadas pelos próprios 
estudantes que possibilitam a ampliação da capacidade de 
pensar reflexivamente pelo processo de análise e síntese 
das elaborações individuais e coletivas. 

O quadro a seguir sintetiza as aproximações e 
correspondências entre a atividade de ensino e a atividade 
de aprendizagem, identificando a unidade presente na 
atividade pedagógica.

A correspondência entre as finalidades, os motivos, 
os objetivos e as ações e operações presentes na atividade 
de ensino e na atividade de aprendizagem não ocorre 
de forma natural ou espontânea no processo escolar. A 
correspondência entre as atividades particulares do educador 
e do estudante somente se torna possível quando os sujeitos 
envolvidos no processo têm consciência do lugar social que 
ocupam na organização das sociedades letradas. 

ATIVIDADE DE ENSINO – 
Educador

ATIVIDADE DE APRENDIZA-
GEM-
 Estudante

MOTIVO/ NECESSIDADE
 Possibilitar a transformação da constituição 
dos estudantes por meio do acesso à cultura – 
humanizando-os.

 Tornar-se herdeiro da cultura – 
humanizar-se.

OBJETIVO  Ensinar o conhecimento socio-histórico.  Apropriar-se do conhecimento 
socio-histórico.

AÇÕES E OPERAÇÕES Organizar o 
ensino:

Definindo o conhecimen-
to a ser ensinado. Executar tarefas de estudo;

Realizar ações de estudo;
Participar de ações de controle   
e de avaliação.

Definindo as condições 
(modos de ação) em que 
o conhecimento será 
ensinado.

QUADRO 1 – A unidade da atividade pedagógica
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A consciência do lugar social (Leontiev, 1994) 
ocupado pelo educador e pelo estudante é constituída pela 
correlação entre a significação social das ações realizadas 
e pelo sentido da atividade para os sujeitos pertencentes à 
coletividade. 

Na sociedade capitalista contemporânea, a correlação 
entre o sentido e a significação das ações nas atividades 
humanas em geral é fragmentada, uma vez que, pelas 
condições postas no processo de alienação, os indivíduos 
raramente se apropriam das significações elaboradas no 
processo socio-histórico de constituição do gênero humano. 
Além disso, o sentido que as ações têm para os indivíduos é 
determinado pelos seus interesses pessoais, desconectados 
das necessidades e relações sociais produzidas pela 
coletividade a que pertencem.  

No caso da atividade pedagógica, a relação entre a 
significação das funções sociais e o sentido das atividades 
particulares próprio do educador e do estudante também 
se encontra fragmentada na sociedade atual. Tal fato é 
evidenciado no cotidiano do contexto escolar diante das 
dificuldades vivenciadas na escola em geral. 

O significado do lugar social do educador na atividade 
pedagógica é atribuído ao conteúdo histórico de suas 
ações, ao que ele faz na execução da atividade em que está 
inserido, ou seja, ao ato de ensinar os conceitos teóricos e 
outros elementos da cultura letrada que superam as relações 
presentes na apropriação dos conceitos espontâneos 
postos nas relações humanas em geral. A significação do 
lugar social do estudante na atividade pedagógica refere-
se à atuação de estudo, a qual se espera do mesmo no 
movimento de apropriação dos conhecimentos teórico-
científicos produzidos historicamente para que o mesmo se 
constitua como herdeiro da cultura e possa intervir sobre a 
mesma. Se o sentido pessoal da ação, tanto do educador 
quanto do estudante, não corresponder à significação da 
ação elaborada historicamente, as atividades particulares 
constituintes da atividade pedagógica são consideradas 
alienadas. 

No caso do educador, o sentido pessoal de sua 
atividade torna-se correspondente ao significado social de 
sua ação no movimento de formação profissional, no que 
se refere à formação inicial e à formação em exercício. É no 
processo de formação, ao assumir a posição de estudante, 
que o educador se apropria dos conteúdos da sua atividade 
principal, a atividade orientada para o ensino e aprendizagem 
dos conteúdos escolares. A constituição da consciência do 
lugar social do educador é desenvolvida na coletividade, 
no processo de integração a uma classe produtiva que tem 
finalidades instituídas na sociedade letrada. É por meio 
do trabalho coletivo na escola, do processo de estudo 
compartilhado, da luta de classe e da representatividade 
dos interesses educacionais na sociedade letrada que o 
educador assume níveis mais claros e mais desenvolvidos 
de consciência sobre o seu lugar social como representante 
de uma classe de trabalhadores que detém a possibilidade 
de transformação da sociedade por meio do desenvolvimento 
da consciência dos indivíduos com que se relaciona no seu 

contexto de trabalho – a consciência dos estudantes. 
No caso do estudante, o sentido pessoal da sua 

função somente pode ser relacionado ao significado social da 
ação como estudante pelo processo educacional decorrente 
das relações interpessoais possibilitadas pela família e pela 
escola. A consciência do lugar social do estudante deve ser 
objeto da atividade educacional em geral, uma vez que a 
aprendizagem das relações humanas em sociedade não é 
espontânea, mas é decorrente da atividade orientada para o 
ensino de determinado conteúdo.

Considerações Finais 
A constituição de consciência deve ser considerada 

objeto central das ações pedagógicas na escola, pois, para 
que seja possível obter a unidade entre as ações de ensino e 
aprendizagem, tanto o professor quanto o estudante devem 
ser conscientes do seu lugar social e de suas funções 
ontológicas. 

Leontiev (1983), ao se referir ao sentido do estudo 
para a criança que compreende a necessidade e os motivos 
reais do mesmo, afirma que “[...] o sentido que adquire para 
a criança o objeto de suas ações didáticas, o objeto de 
seu estudo, é determinado pelos motivos de sua atividade 
didática. Este sentido também caracteriza a aprendizagem 
consciente de conhecimentos pela criança” (p. 246). No 
entanto, o autor considera não ser suficiente a apropriação 
da significação do objeto de estudo; é necessário educar o 
estudante para que ele perceba a “reprodução” do objeto 
de estudo numa “relação adequada” a respeito do que é 
estudado; tal relação pode ser possibilitada por situações 
em que o estudante se aproprie das relações presentes 
no processo de elaboração do próprio conhecimento. 
De acordo com Leontiev (1983, p. 246), “somente assim 
se satisfaz essa condição [aprendizagem consciente], 
os conhecimentos adquiridos se converterão para ele [o 
estudante] em conhecimentos vivos, serão ‘órgãos de sua 
individualidade’ genuínos e, em seu tempo, determinarão 
sua relação a respeito do mundo”. 

A aprendizagem consciente requer que as ações 
dos estudantes sejam mobilizadas pela relação entre o 
significado e o sentido da atividade de aprendizagem, 
além da necessidade de considerar as relações internas e 
externas presentes na elaboração do objeto de estudo. Deve-
se considerar os nexos internos do conceito elaborados ao 
longo da historicidade do mesmo, assim como se deve levar 
em conta as conexões que o mesmo tem com as relações 
humanas em geral. Afirma-se que é a partir deste processo 
de apropriação das elaborações humanas constituídas 
socio-historicamente - os conceitos - que se torna possível 
a transformação da constituição objetiva e subjetiva dos 
indivíduos, crianças e estudantes em geral.  

A organização do ensino que possibilite a criação 
de condições adequadas para que ocorra a aprendizagem 
consciente por parte dos estudantes é preponderante 
para que a finalidade da atividade pedagógica se objetive 
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no processo de ensino e aprendizagem. A objetivação da 
relação entre o motivo e o objetivo da atividade pedagógica 
por meio das ações e operações realizadas pelo educador e 
pelo estudante é identificada, segundo os diversos autores 
do enfoque histórico-cultural, como a atividade orientada 
para o ensino e a aprendizagem.
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Escolarização e preconceito: lembranças  
de jovens com e sem deficiência

Nathalie Guerrero Ohl 
Carla Biancha Angelucci 
Aneline Menezes Nicolau 

Caroline Honda

Resumo

O presente artigo apresenta o resultado de pesquisa sobre narrativas de jovens com e sem deficiência sobre sua trajetória escolar. Realizamos 
uma pesquisa, utilizando como instrumento a entrevista semidirigida, da qual participaram três depoentes com deficiência e dois sem deficiência, 
entre 18 e 22 anos de idade, de ambos os sexos, que estudam ou estudaram em escolas inclusivas. A partir das lembranças dos sujeitos, 
destacamos a experiência da escolarização inclusiva e as mudanças necessárias nas instituições educacionais. A discussão dos conceitos de 
preconceito, inclusão escolar e deficiência fez-se necessária para uma compreensão mais sensível do campo em que se forjou o processo de 
pesquisa. Como resultado, obteve-se que a interação com outras pessoas e atividades com os amigos na escola correspondem às lembranças 
mais significativas. Notou-se, também, a presença de experiências de preconceito em ambiente escolar e necessidade de preparo dos professores 
e modificação na estrutura da escola.

Palavras-chave: Inclusão escolar, psicologia escolar, preconceito.

Schooling and prejudice: memories of disabled and not disabled youths

Abstract

This article presents the result of some narratives of school trajectory by young people between 18 and 22 years old, both sexes, three of them 
disabled. All of them were studying or had studied in inclusive schools. The instrument we used for the study was the semi-directed interview. Based 
on the memories of the interviewed, we highlight the experience of inclusive education and the necessary changes in educational institutions. 
The discussion of the concepts of prejudice, school inclusion and disability has become necessary for a more sensitive understanding of the field 
in which they forged the search process. The result obtained is that the interaction with other people and activities with friends at school are the 
most significant memories. The research revealed the presence of experiences of prejudice in the school environment and the need to prepare 
teachers and changes in the structure of school.

Keywords: School inclusion, school psychology, prejudice.

Escolarización y prejuicio: recuerdos de jóvenes con y sin deficiencia

Resumen

El presente artículo presenta el resultado de investigación sobre narrativas de jóvenes con y sin deficiencia sobre su trayectoria escolar. 
Realizamos una investigación utilizando como instrumento la entrevista semi-dirigida, en la cual participaron tres declarantes con deficiencia y 
dos sin deficiencia, entre 18 y 22 años de edad, de ambos sexos, que estudian o estudiaron en escuelas inclusivas. A partir de los recuerdos de 
los sujetos destacamos la experiencia de la escolarización inclusiva y los cambios necesarios en las instituciones educativas. La discusión de los 
conceptos de prejuicio, inclusión escolar y deficiencia se hizo necesaria para una comprensión más sensible del campo en que se forjó el proceso 
de investigación. Como resultado se obtuvo que la interacción con otras personas y actividades con los amigos en la escuela corresponden a los 
recuerdos más significativos. Se notó también la presencia de experiencias de prejuicio en el ambiente escolar y la necesidad de preparación de 
los profesores y modificación en la estructura de la escuela. 

Palabras-clave: Inclusion escolar, psicologia escolar, prejuicio.
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“Mais fácil quebrar um átomo do que o preconceito”.
Albert Einstein

Introdução
O presente artigo surgiu a partir da discussão a 

respeito da indissociabilidade, em nosso processo atual de 
socialização, dos conceitos de deficiência e preconceito.  
Apesar de todo o avanço na área do conhecimento acerca 
dos direitos das pessoas com deficiência, o preconceito ainda 
aparece, mesmo que de forma sutil, criando novos desafios 
a serem enfrentados no campo da psicologia escolar. 

O estudo da trajetória escolar de jovens em escolas 
torna-se pertinente posto que uma das funções primordiais 
do sistema educacional é socializar e integrar o sujeito 
ao universo cultural e simbólico da sociedade, dando-lhe 
instrumentos capazes de modificar a sua realidade (Oliveira 
e cols., 2004). Ou seja, cabe à escola colocar o indivíduo 
diante das diversas formas de conhecer e significar o mundo, 
que foram construídas ao longo da história da humanidade.   

O objetivo da pesquisa é compreender como a 
experiência escolar ocorre para jovens com e sem deficiência 
dentro das escolas inclusivas, para que, desta forma, se 
possa refletir sobre possíveis e necessárias modificações 
neste ambiente. Além disso, entendemos que os alunos, 
assim como os professores destas instituições, são os mais 
indicados para apontar mudanças plausíveis nas escolas para 
a adaptação às necessidades de pessoas com deficiência, 
uma vez que presenciam e vivenciam tais dificuldades. 

Deficiência, Preconceito e Inclusão
Segundo Amaral (1995), deve-se associar deficiência 

a toda alteração do corpo ou aparência física, de um órgão 
ou de uma função, qualquer que seja sua causa, em princípio 
significando perturbações no nível do órgão. Tais perdas 
ou alterações podem ser temporárias ou permanentes e 
incluem a existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito 
ou perda de um membro, órgão, tecido ou outra estrutura do 
corpo, incluindo a função mental. 

As pessoas com deficiência têm vivido, 
predominantemente, sob o signo da marginalidade. Tal 
condição atinge-as sob a forma de preconceito: desrespeito, 
ausência de garantia de direitos e rebaixamento sociopolítico 
são marcas fortemente presentes, isso porque a atenção 
está voltada para aquilo que imaginamos ser o impedimento, 
a incapacidade da pessoa e não para seus potenciais e 
capacidades. (Maciel, 2000). Mais radicalmente, a atenção 
está tomada pelo medo advindo da percepção do que, em 
nós, assemelha-se à pessoa significativamente diferente e, 
portanto, coloca-nos diante da possibilidade de não aceitação 
social também (Adorno, 1973). Daí que, rapidamente, 
excluímos, a fim de garantir que tais semelhanças não 
possam ser notadas, salvando-nos – sempre provisoriamente 
– da perda de nossos tão parcos direitos.  

Na tentativa de compreender esse processo de 
marginalização no interior do modo de produção capitalista, 
que tem como principal objetivo a sobrevivência do sistema 
de circulação de mercadorias, Garcez (2004) afirma que 
se constrói a ideia de que é natural a exclusão de grandes 
parcelas da população que não se “adequam” ao princípio 
do capital. A autora ainda afirma que a fórmula neoliberal, 
que tem na competitividade exacerbada sua justificativa, 
permite que haja a internalização de que aquele que não 
consegue viver com dignidade é incapaz e/ou inadaptado. 
Retomando os princípios do darwinismo social, a presente 
forma de socialização reafirma que são os melhores e 
mais competentes que conseguem encontrar seu lugar no 
mundo.

Na sociedade capitalista, portanto, a exclusão é parte 
do movimento de sua regra estruturante: exclui para depois 
incluir de outro modo, segundo a lógica do mercado.

Lugar Social das Pessoas com Deficiência ao 
Longo da História

Como todo conceito, aqueles utilizados na definição 
de deficiência sempre estiveram, mesmo em épocas 
distintas, associados às diferentes formas de se relacionar 
com o mundo, com as pessoas, com os sentimentos.

De acordo com Amaral (1995), a Antiguidade 
é marcada pela negligência, havia uma ausência total 
de atendimento, e as pessoas com deficiências eram 
consideradas como degeneração da raça humana, sendo 
abandonadas, perseguidas e eliminadas devido às suas 
condições atípicas. Na Idade Média, eram tidas como bobos 
da Corte, crianças de Deus ou portadoras de possessões 
diabólicas. Na Idade Moderna, foram utilizadas designações 
como idiota, imbecil, cretino, demente e anormal. No 
Humanismo, exaltava-se o valor do homem, mas havia uma 
visão patológica da pessoa que apresentava deficiência, 
menosprezando e separando-as da sociedade.  

Ainda conforme Amaral (1995), na Idade 
Contemporânea, esses indivíduos foram compreendidos 
de diversas e novas maneiras. Por exemplo, no século 
XVIII e meados do século XIX, ocorreu uma fase de 
institucionalização, em que os indivíduos que apresentavam 
deficiência eram segregados, a fim de serem protegidos, em 
instituições residenciais. Foi ainda no início do século XIX 
que os primeiros estudos científicos da deficiência tiveram 
início, sendo estes voltados à deficiência mental considerada 
idiotia (diagnóstico que indicava um ser que nada sabe, nada 
pode e nada quer). 

O médico Jean Itard (1774-1838), conhecido por seu 
trabalho com Victor, o selvagem de Aveyron, foi, segundo 
Pessotti (1984), o primeiro a propor ações educativas para 
a superação do déficit mental, que para ele era determinado 
por uma insuficiência cultural. Para Itard, a deficiência era 
um problema médico, portanto passível de tratamento, e 
cabia ao médico alterar os hábitos pelo exercício de uma 
medicina moral, que consistia na correlação ou instalação 
de noções e de repertórios comportamentais.
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Influenciadas pelo médico-educador, apareceram 
outras pesquisas que foram utilizadas para ensinar as 
pessoas denominadas idiotas que se encontravam em 
instituições, sempre visando à cura ou à eliminação da 
deficiência por meio da educação. No final do século XIX 
e em meados do século XX, houve o desenvolvimento de 
escolas e classes especiais em escolas públicas, visando 
oferecer à pessoa deficiente uma educação à parte. Por volta 
da década de 1970, ocorreram movimentos de integração 
social das pessoas com deficiência, objetivando sua 
integração em ambientes escolares (já que até então viviam 
enclausurados em instituições), sendo essa integração a 
mais próxima possível daquilo oferecido ao aluno dito normal. 
Como ressalta Pessotti (1984), o objetivo era uma educação 
até um suposto limite da capacidade da criança, o que nos 
permite notar resquícios dos trabalhos do século XIX. 

Entendemos que os estigmas presentes desde a 
Antiguidade em relação às pessoas com deficiência, bem 
como as dificuldades na garantia de seus direitos, decorrem 
do lugar social que esse segmento populacional ocupava, 
que se relacionava intimamente com o que se entendia por 
normal e saudável. Ou seja, a marginalização das pessoas 
com deficiência deve-se ao ideal humano construído e 
perseguido nos diferentes tempos históricos (Bueno, 2004). 
Ao longo do tempo, pudemos aproximar-nos da deficiência 
como condição humana e não mais como castigo, prenúncio 
ou mesmo dádiva divina. Estudamos e conhecemos mais a 
respeito das deficiências e das pessoas com deficiências, 
entretanto muitos estigmas e falhas na inclusão dessas 
pessoas ainda estão presentes em nossa sociedade, uma 
vez que somos reflexo de nossa cultura, que é carregada de 
um preconceito que nem a ciência e todo o conhecimento 
são capazes de superar.

Legislação e a Conquista dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência 

Progressivamente, a legislação brasileira incorporou, 
em suas leis, vários aspectos que expressam a garantia 
de direitos às pessoas com deficiência, impulsionando 
mecanismos de ação e regulamentação de acesso ao 
espaço social, inclusive o educacional. Entretanto, é 
necessário pensar em estratégias que efetivem esses 
direitos na realidade, viabilizando um trabalho que atenda, 
especificamente, às necessidades apresentadas por essa 
clientela. 

As mudanças sociais, ainda que mais nas intenções 
do que nas ações, ocorreram em diversos setores e 
contextos e, sem dúvida alguma, o envolvimento legal nestas 
mudanças foi de fundamental importância. Nesse sentido, a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, estabelece 
a integração escolar enquanto preceito constitucional, 
preconizando o atendimento aos indivíduos que apresentam 
deficiência preferencialmente na rede regular de ensino.

Posteriormente, na Declaração de Salamanca 
(1994), documento internacional que em muito influenciou 
nossa legislação educacional a partir do meio da década de 
1990, foi legitimado o conceito de “necessidades educativas 

especiais”, referindo-se a todas as crianças e jovens cujas 
necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas 
dificuldades de aprendizagem. Esta declaração fortalece 
a proposição de que as escolas devem acolher todas as 
pessoas, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, com 
utilização de uma pedagogia equilibrada e capaz de beneficiar 
todas as crianças. Nesse momento histórico, é fundamental 
observar que essa nova proposta fortalece a necessidade 
de transformações socioeducacionais, consolidando a 
educação inclusiva e respeitando a diversidade humana.

Para Garcez (2004), a Declaração de Salamanca 
pode ser mencionada como o documento que representa 
a concretização de um consenso mundial em torno do 
paradigma da inclusão na educação, pois propõe uma 
mudança social para que seja possível lidar com toda a 
diversidade humana, e não apenas uma adaptação do 
indivíduo ao padrão considerado normal. Caminha no sentido 
oposto ao da classificação e patologização do indivíduo, 
privilegiando uma leitura da deficiência como diferença, e 
dessa como inerente à condição humana.  

A Inclusão no Contexto Escolar
A inclusão dentro das escolas é imprescindível uma 

vez que a instituição escolar é, segundo Feffermann (1997), 
espaço para o processo de socialização e de transmissão 
de valores.

Mantoan (1997) afirma que a integração escolar 
é uma forma condicional de inserção que dependerá do 
aluno, ou seja, do nível de capacidade de sua adaptação 
às opções do sistema escolar, da sua integração seja em 
sala regular, em classe especial ou mesmo em instituições 
especializadas. Trata-se de uma alternativa em que tudo 
se mantém, nada se questiona do esquema em vigor, 
a não ser a necessidade de maior esforço por parte do 
sujeito para se integrar cada vez mais e melhor. Assim, na 
perspectiva da integração, acabamos por nos contentar com 
uma transformação superficial, na qual as pessoas com 
deficiência se adaptam às necessidades dos modelos que já 
existem na sociedade, que faria apenas ajustes inevitáveis. 
Além disso, a integração só insere nos sistemas os grupos 
de excluídos que se mostrarem aptos. Outro problema é 
que trata as pessoas com deficiência de forma coletiva, 
esquecendo suas individualidades, e só a presença física de 
uma pessoa é considerada suficiente para o uso da palavra 
integração.

A inclusão parte do mesmo pressuposto da integração, 
que é o direito de a pessoa com necessidades especiais ter 
igualdade de acesso e participação aos espaços comuns da 
vida em sociedade. Entretanto, deve-se separar inclusão de 
integração, uma vez que a integração pressupõe mudanças 
do indivíduo, na direção de sua normalização, ao contrário da 
inclusão. Assim, a inclusão estaria ligada à inserção total e 
incondicional, decretando rupturas nos sistemas e mudanças 
profundas que beneficiam toda e qualquer pessoa, ou seja, 
a sociedade adapta-se para atender às necessidades das 
pessoas com e sem deficiência, tornando-se mais atenta às 
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necessidades de todos. Ela também valoriza a individualidade 
das pessoas com deficiência, não quer “disfarces” e não é 
caracterizada apenas pela presença física das pessoas.

Para Mantoan (1997), a inclusão é mais completa e 
sistemática, pois visa incluir um aluno ou um grupo de alunos 
que não foram anteriormente excluídos. A meta é não deixar 
ninguém de fora do sistema escolar, que terá de se adaptar 
às particularidades de todos os alunos.

Hoje, o trabalho educacional a partir do princípio 
da diversidade humana impõe aos educadores muitas 
reflexões. Há que se defrontar com o despreparo tanto 
emocional quanto acadêmico. Além da participação ativa 
dos educadores, segundo Maciel (2000), é importante que 
a comunidade escolar transforme-se no sentido de atender 
às necessidades educacionais especiais de seu alunado. 
O ambiente de aprendizagem deve ser favorecedor, 
possuir recursos audiovisuais, salas de apoio pedagógico 
para estimulação e acompanhamento suplementar, deve 
eliminar barreiras arquitetônicas, apresentar um currículo e 
estratégias de ensino que estejam adequados para o maior 
proveito de todos, não apenas das pessoas com deficiência, 
mas também dos que não possuem nenhuma deficiência. 

Maciel (2000) aponta ainda mais um fator a ser levado 
em consideração, a relação aluno-aluno. As diferenças 
interpessoais precisam de espaço para aparecer, serem 
discutidas, fazendo os alunos desenvolverem a estratégia 
de lidar com o diferente e com experiências distintas, entre 
outros. 

Para Mazzotta (1986), a educação não ocorre apenas 
na escola, mas em todo lugar onde se aprende alguma coisa. 
No entanto, sendo a escola a instituição organizada para a 
educação, ela é um lugar privilegiado que, segundo o autor, 
tanto pode bloquear as possibilidades de transformação do 
indivíduo, como permitir uma grande abertura para o mundo, 
seja ele concebido como superestrutura organizacional ou 
como vontade coletiva dos indivíduos. A escola é, segundo 
Koehler (2003), instrumento que ajuda a promoção de 
mudanças sociais.

É relevante observar que, segundo esse autor:

Somente quando não for possível atender apropriadamente 
as necessidades educacionais do aluno, mantendo-o no 
fluxo comum de ensino, é que se deverá pensar em uma 
organização curricular específica para o seu atendimento 
(...) implicando alterações no conteúdo, na metodologia, 
e no ambiente de aprendizagem, então aí se poderá falar 
em uma organização curricular específica. (Mazzotta, 1986, 
p.100).

A defesa da inclusão escolar não extrai seu fundamento 
apenas no respeito à condição de cidadania a que qualquer 
criança tem direito, afirma Kupfer (2001). A inclusão precisa 
ser feita de modo a preservar um princípio ético, que é o direito 
de todos à vida. Tomamos aqui o sentido da escolarização em 
seu aspecto mais fundamental, que é o de colocar o sujeito 
diante da produção cultural acumulada ao longo dos tempos, na 
instituição legitimada socialmente para realizar este trabalho. É 
por isso mesmo que a autora afirma que a frequência à escola, 

por mais que esta instituição mereça críticas e propostas 
radicais de transformação, ainda produz efeitos terapêuticos 
para crianças cujo processo de socialização encontra-se 
determinado, na maioria das vezes, pela circulação somente 
pelos ambientes familiar e hospitalar. 

Preconceito
Deparamo-nos frequentemente com o preconceito, 

que pode surgir muitas vezes de forma sutil, o que, segundo 
Koehler (2003) é uma violência psicológica que não deixa 
marcas explícitas. Muitas vezes, ele encontra-se em nós 
mesmos, sendo mais fácil, no entanto, reconhecê-lo no outro. 
Trata-se de um fenômeno produzido na tensa relação entre 
indivíduo e sociedade, devendo, portanto, ser compreendido 
a partir do diálogo entre as dimensões psicológica e social 
que constituem os processos de humanização.

Utilizaremo-nos aqui da concepção de preconceito 
apresentada por Crochik (1997), estudioso da escola 
de Frankfurt, principalmente de Adorno, que destaca a 
importância da distinção entre preconceito e pré-conceito, 
sem deixar de relacioná-los. Para o autor, o pré-conceito está 
presente no processo de conceituação do objeto, anterior 
à experiência pura, ou seja, quando nos deparamos com 
uma situação nova, precisamos nos valer de experiências 
passadas, que tornarão o desconhecido familiar. 

O pré-conceito só se torna, de fato, preconceito, 
após a possibilidade da vivência reflexiva da relação com o 
outro. O autor mostra que o preconceito não é inato, pois a 
criança percebe a diferença do outro com relação a ela, mas 
isso não a impede de relacionar-se com o outro diferente. 
Tal convivência fica marcada pelo rebaixamento do outro, 
que passa a ser alvo do preconceito, justamente pelo fato 
de a possibilidade de reflexão a respeito da experiência de 
contato ser impedida. Assim, o preconceito é introjetado 
por nós, que o incorporamos por medo do que aconteceria 
caso não o fizéssemos. É o medo de sermos os próximos 
a não serem aceitos que nos faz apontar rapidamente para 
um outro – pertencente a uma categoria já estigmatizada 
socialmente – como um inferior. Portanto, podemos afirmar 
que o preconceito é uma forma – ainda que precária – de 
lidar com os conflitos presentes ao longo de nossas vidas. 
Daí a conclusão de que todo indivíduo, por passar por esse 
processo de socialização para se adaptar à sociedade, é 
preconceituoso.

Na perspectiva frankfurtiana, a cultura é meio para 
a individuação. Esta individuação só pode ocorrer por meio 
de um projeto coletivo que permita a diferenciação. Por isso, 
a função da formação cultural é a de socializar para, então, 
individuar. Dito de outra maneira, a formação deve destinar-
se à diferenciação do indivíduo em relação ao seu meio, com 
o qual se vê confundido por ocasião de seu nascimento. A 
subjetividade, assim, define-se por um terreno interno que se 
diferencia do mundo externo, mas que só pode surgir deste. 
Enfim, tal subjetividade constrói-se a partir da interiorização 
da cultura, que permite expressar os anseios individuais 
e criticar a própria cultura que permitiu a sua formação 
(Crochik, 1997). 
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Em nossa sociedade, necessariamente, o processo 
de individuação passa pela formação de preconceitos 
que se referem a diversas categorias humanas como, por 
exemplo, a mulher, o negro, o homossexual, o deficiente 
etc., o que denota que o sentimento de preconceito está 
menos implicado com as características dos alvos de 
preconceito, que são diferentes entre si. É nesse sentido 
que o preconceito diz mais respeito às necessidades do 
preconceituoso do que às características dos agrupamentos 
a que se refere. Cada alvo de preconceito desencadeia, no 
preconceituoso, afetos diversos, relacionados a conteúdos 
psíquicos distintos para cada um deles, porém reunidos por 
uma mesma impossibilidade: a de se haver a experiência de 
contato com a alteridade.           

Crochik (1997) relembra-nos que o preconceituoso 
carrega marcas da cultura e, justamente pelo fato de o 
indivíduo não existir sem a cultura, é que podemos investir 
na possibilidade de esta vir a facilitar o processo de 
desenvolvimento de sujeitos menos preconceituosos. Por se 
tratar de um processo social, ou seja, construído pela ação 
do homem, mediada pela cultura, na sua relação com os 
outros homens, é possível e necessário que se elaborem 
críticas que possam transformar a cultura, auxiliando, 
assim, na não reprodução alienada do preconceito e das 
estereotipias presentes na sociedade, mas na construção 
de uma sociedade cujo valor maior seja a emancipação 
humana.

A partir da busca por materiais e literatura, 
percebemos que, atualmente, há pouca informação e 
sugestões de mudanças para a melhora no processo de 
inclusão escolar. Apesar da deficiência e do preconceito 
serem assuntos discutidos mais abertamente hoje, ainda há 
muitas lacunas a serem preenchidas para que a inclusão 
ocorra de forma adequada.

Metodologia

Participantes
Realizamos uma pesquisa de que participaram três 

depoentes com deficiência, sendo um com deficiência visual, 
um com paralisia cerebral e um com deficiência motora, e 
dois sem deficiência, entre 18 e 22 anos de idade, de ambos 
os sexos, que estudam ou estudaram em escolas inclusivas 
e que, naquele momento, cursavam ou já haviam cursado, 
ao menos, até os dois anos finais do Ensino Fundamental.

O contato com os depoentes com deficiência 
ocorreu a partir de indicação de pessoas conhecidas dos 
pesquisadores. No decorrer das entrevistas com os jovens 
com deficiência, foi-lhes solicitado que indicassem alguém 
com quem já tivessem estudado e que não tivesse deficiência 
ou necessidades especiais, a fim de que obtivéssemos 
outras narrativas sobre a mesma instituição educacional.  

Instrumento
Realizamos entrevistas semidirigidas com todos os 

depoentes, orientadas por um roteiro com sete questões 
abertas. As entrevistas foram gravadas em áudio, de acordo 
com o consentimento destes parceiros de pesquisa, para 
haver maior fidedignidade das experiências relatadas. 

Procedimentos
Após contatados, os entrevistados foram informados 

dos objetivos, da metodologia, das condições da pesquisa, 
bem como da consecução de entrevistas devolutivas como 
parte do processo. 

Os encontros com os participantes foram realizados 
individualmente e em local escolhido pelo próprio depoente. 
Nestes encontros, houve a escuta das experiências únicas 
e significativas destes em ambiente escolar, estando os 
entrevistadores sempre comprometidos com a atenuação, 
tanto quanto foi possível, de experiências de violência 
simbólica, a que alude Bourdieu (1999). Foi abordada, 
durante a entrevista, a trajetória escolar de cada depoente, 
a representação da diferença e suas lembranças a respeito 
da presença de pessoas com deficiência na escola. Isto foi 
possível devido à entrevista semidirigida, que nos guiou 
sobre os aspectos principais da investigação.

As entrevistas foram transcritas, sendo resguardada 
a fidedignidade da narrativa do entrevistado. Foi entregue a 
cada depoente uma cópia da transcrição de sua entrevista, 
a fim de que pudesse realizar as alterações que achasse 
pertinentes. Somente a versão final da entrevista foi utilizada 
nos trabalhos de análise do material.

Por fim, foi realizada uma entrevista devolutiva 
com cada um dos entrevistados, para apresentar-lhes os 
principais resultados da pesquisa e discutir a respeito das 
repercussões de todo o processo.

Resultados 
A partir da pesquisa realizada, foi possível identificar 

que, na maioria dos relatos dos colaboradores, com ou sem 
deficiência, a primeira lembrança da escola está relacionada 
a cenas significativas com amigos. Muitas delas remetiam 
à questão da “bagunça” e da socialização. De modo geral, 
os depoentes enfatizaram muito a presença de amigos, 
brincadeiras, jogos e “bagunças” em sala de aula e na escola. 

Notou-se também a presença de alguns professores 
nas lembranças escolares de todos os entrevistados. A 
interação com outras pessoas e atividades com os amigos 
em ambiente escolar foram identificadas como as mais 
importantes e significativas.

Alguns entrevistados sem deficiência preferiram 
não usar a palavra “diferente” ao se referirem às pessoas 
com deficiência, por afirmarem que poderiam carregar um 
caráter pejorativo. Além disso, afirmaram que todos são 
diferentes, que ninguém é igual a ninguém e que não se 
deve fazer distinção entre pessoas, ainda mais por terem 
uma determinada condição, qual seja, a de deficiente.
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Dois depoentes com deficiência colocaram-se em 
contradição, pois, quando o assunto era diferença, relataram 
não ter convivido com ninguém diferente e também não se 
considerarem diferentes. As contradições apareceram, 
por exemplo, quando a entrevistadora questionou um dos 
depoentes a respeito do que entendia por diferente, e ele 
disse: “todos somos diferentes”, o que faz com que fique 
indefinido o conceito de diferença, bem como de preconceito 
na concepção dele; nesta mesma entrevista, procurou 
marcar o fato de nunca ter sido tratado como diferente, ou 
de ser alguém diferente. 

Em algumas falas dos depoentes com deficiência, 
pôde-se notar a presença de experiências de preconceito em 
ambiente escolar, por mais que os depoentes procurassem 
não resgatar tais lembranças. Porém, quando estes fatos 
eram narrados, alguns entrevistados com deficiência 
não perceberam estes acontecimentos como sendo 
preconceituosos, buscando sempre justificar as atitudes 
tomadas com relação a eles pela via do desconhecimento 
e da desinformação por parte de quem teve a atitude 
entendida como preconceituosa pelas pesquisadoras. Uma 
depoente com deficiência relatou que era alvo de piada 
entre os colegas e, na tentativa de amenizar o problema, 
uma das professoras pediu que ela se retirasse da sala para 
conversar com os outros alunos.

Em relação ao papel das escolas, os depoentes 
sem deficiência acharam que muito está sendo feito para 
pessoas com deficiência, principalmente com relação à 
estrutura. Entretanto, na entrevista realizada com o depoente 
com deficiência motora, este relatou que nos intervalos era 
obrigado a permanecer em sala de aula devido à dificuldade 
para descer as escadas até o pátio e, mesmo diante desse 
fato, nenhum outro aluno era autorizado a permanecer na 
sala para lhe fazer companhia: “No começo, eles deixavam 
um amigo meu ficar lá comigo, né? Mas depois disseram que 
não podia mais, aí eu ficava sozinho, porque até eu descer 
todas as escadas já era hora de voltar pra aula”.

Um entrevistado sem deficiência relatou que a escola 
deve dar mais autonomia aos alunos, pois, muitas vezes, 
não consegue lidar com a pessoa com deficiência, tendendo 
a protegê-la demais, aumentando suas limitações. Outros 
entrevistados afirmam que a escola lida adequadamente 
com alunos com deficiência.

Já os depoentes com deficiência afirmaram que 
a escola ainda encontra dificuldades em lidar com sua 
presença, apesar de já ter ocorrido grande evolução como, 
por exemplo, algumas mudanças na estrutura física visando 
à acessibilidade. 

Para dois entrevistados, a escola tem que melhorar, 
havendo preparo dos professores e modificação na 
estrutura da escola para atender todas as pessoas com 
variadas condições, entre elas, a de deficiente. Afirmam 
que é importante o professor não fazer diferenças entre os 
alunos, estimular o convívio com os demais e respeitar quais 
são as condições necessárias pra que aquele aluno esteja 
realmente inserido em sala de aula.

Discussão
Com a pesquisa realizada, foi possível perceber que 

a maioria dos jovens entrevistados, quando recordam sua 
trajetória escolar, apresenta lembranças voltadas à ideia de 
escola enquanto ambiente socializador. Narram momentos 
significativos em relação à presença de outras pessoas, 
como os professores e, principalmente, amigos. Sentem falta 
dos momentos descontraídos da escola, marcados por bons 
momentos de lazer, diversão e convivência entre amigos. 

Tais lembranças auxiliaram-nos a reafirmar a ideia de 
que a escola é, antes de tudo, um espaço imprescindível, 
onde ocorre o processo de socialização de maneira 
privilegiada, posto que é encarregada de transmitir os valores 
e os saberes legitimados socialmente (Feffermann, 1997). 
Frente a isso, entende-se a necessidade de transformação 
das escolas, como já foi referido por Maciel (2000), para que 
elas possam melhor atender às necessidades educacionais 
especiais dos alunos, de forma a garantir que o processo de 
socialização ocorra da melhor forma possível.

É importante destacar que os entrevistados com 
deficiência, quando questionados sobre a primeira lembrança 
que possuíam da escola, contaram lembranças que não 
necessariamente estavam relacionadas às suas deficiências. 
Ainda sobre esse tema, a maioria dos colaboradores, com 
e sem deficiência, referiu ter vivido muitas mudanças de 
escolas, o que implicou em adaptações e novas experiências. 
Apenas uma das pessoas entrevistadas, que adquiriu uma 
deficiência visual ao longo de sua adolescência, sempre 
estudou na mesma escola. Este depoente trouxe, inclusive, 
uma narrativa peculiar a respeito do afastamento das 
amizades de infância com o aparecimento da deficiência: 
“Quando eu enxergava, sempre tive um monte de amigos, 
mas, depois, todos sumiram. Parece que as pessoas tinham 
medo e se afastavam.”

Ficou notório nas entrevistas que os depoentes 
com deficiência já haviam tido alguma experiência com 
o preconceito, entretanto não a identificaram como tal. 
Podemos supor a ocorrência de aspectos de resistência 
também dos depoentes sem deficiência com relação à 
percepção do preconceito, pois apontaram momentos bons, 
enfatizando a maneira igualitária com que as pessoas com 
deficiência são tratadas. Em muitos momentos da entrevista, 
pareceram estar em uma situação de não enfrentamento, 
possivelmente negando situações ruins vivenciadas com 
alunos e professores por meio da busca de justificativas 
para as situações compreendidas, pelas entrevistadoras, 
como preconceituosas. Apenas um dos entrevistados 
sem deficiência conseguiu identificar algumas situações 
preconceituosas por parte dos colegas. 

Esse fenômeno pode relacionar-se a aspectos 
apresentados por Koehler (2003), que ressaltou em sua tese 
a questão da violência que ocorre na Instituição Escolar e 
não deixa marcas explícitas e identificáveis, pois está em um 
nível mais profundo, o psicológico. 

No que se refere à diferença, percebemos que os 
entrevistados procuram sempre apontar para os esforços 
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empreendidos, seja por parte de educadores ou de alunos, 
de lidar com as pessoas com deficiência. A busca de 
tentativas de garantir a escolarização, a formulação de 
hipóteses de compreensão de atitudes discriminatórias e 
a ênfase na diferença como característica humana leva à 
hipótese de que há a percepção, mesmo que partindo de um 
esforço racional, de que a pessoa com deficiência é sujeito 
de direitos e deve ser tratada com dignidade, procurando-se 
evitar também posturas assistencialistas.

As contradições, entretanto, persistem, uma vez 
que os depoentes defendem que a escola deveria valorizar 
as diferenças entre as pessoas, porém, ao mesmo tempo, 
entendem que a escola deveria tratar a todos de uma maneira 
igual, sem distinção. Além disso, um dos depoentes afirma 
que não se considera diferente dos outros, mas em outro 
momento da entrevista afirma que “Todos somos diferentes”. 
Afinal de contas, ser diferente é algo positivo ou negativo? 
Este aspecto mereceria maior aprofundamento, pois a 
investigação dessa incoerência na fala dos entrevistados 
poderia apontar relações que, no plano da aparência, não 
estão perceptíveis. 

Ficou evidente, a partir da pesquisa realizada, que 
o preconceito é um fator presente na trajetória escolar de 
muitos indivíduos, uma vez que possui uma manifestação 
individual e pode ser encontrado no processo de socialização 
do ser humano, como resposta aos conflitos gerados nesta 
construção social. Entretanto, na maioria das vezes, não 
é percebido, pois se apresenta de maneira sutil, fazendo 
com que o sujeito não o note ou identifique, mas isto não o 
impede de senti-lo, de ser afetado por ele.

Entendemos também, a partir da leitura de Crochik 
(1997), que a presença do preconceito diz respeito muito 
mais a quem o manifesta do que àquele que é alvo, 
demonstrando uma dificuldade de lidar com o diferente, 
apropriando-se, então, do preconceito muitas vezes como 
mecanismo de defesa. Com isso, verificamos o quanto as 
trajetórias das pessoas com deficiência são carregadas de 
vivências preconceituosas, mas, sobretudo, como estas 
pessoas encaram-no de maneira compreensiva, na tentativa 
de superá-lo. É preciso proporcionar aos adolescentes 
momentos de reflexão acerca do preconceito, momentos 
em que possam ouvir e falar sobre suas dificuldades e 
medos, assim aumentando a chance da superação deste 
preconceito. 

Os relatos de todos os depoentes deixaram 
transparecer que as escolas têm preocupações com os 
exercícios de cidadania, da ética e de valores morais, 
estando em consonância, como aponta Koehler (2003), com 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O mesmo 
autor afirma que a escola é uma construção histórica, e, 
como tal, pode representar hegemonicamente os interesses 
da classe que controla os meios de produção e, por extensão, 
apropria-se dos aparelhos ideológicos do Estado; mas ao 
mesmo tempo em que é determinada pelo projeto político 
dominante, pode ser um instrumento importante para ajudar 
e promover mudanças sociais significativas. 

As narrativas apontam ainda para o fato de que é 
importante o professor não tratar os alunos com deficiência 
de maneira assistencialista; ao contrário, deve estimular 
o convívio entre os alunos, respeitando, além de suas 
limitações, suas potências. É neste momento que percebemos 
a importância da inclusão que implica, necessariamente, a 
reestruturação da instituição Educação, a fim de acolher a 
Todos, sem restrições, diferente da integração, como afirma 
Mantoan (1997).  

Em suma, a inclusão é muito mais do que um 
conceito a ser posto em prática, de maneira instrumental e 
imposta. Afinal, trata-se de um processo de transformações 
das relações sociais, a fim de que, novamente, seja possível 
realizar-se uma experiência de contato com a alteridade. 
Para tanto, é necessário que se criem condições para a 
reflexão, que passam, mas não se reduzem ao processo 
de conscientização (Adorno, 1973). E a escola pode vir a 
constituir-se em um espaço que colabore significativamente 
para tal transformação.

Para uma compreensão mais aprofundada sobre 
como a inclusão escolar ocorre nas instituições e para 
que novas propostas de reformas possam ser refletidas, 
pensamos que um estudo realizado com professores e 
responsáveis por essas instituições seria pertinente, dessa 
forma seria possível conhecer as opiniões e sugestões de 
melhoras que essas pessoas possuem frente à questão da 
inclusão, do preconceito e da deficiência, propriamente dita, 
uma vez que a participação ativa dos educadores, conforme 
afirma Maciel (2000), é importante para que a comunidade 
escolar transforme-se no sentido de atender às necessidades 
educacionais especiais de seu alunado.
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A valorização do brinquedo na teoria histórico-
cultural: aproximações com a Educação Física

Telma Adriana Pacifico Martineli 
Nataly de Carvalho Fugi 
Keros Gustavo Mileski

Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar o brinquedo e o desenvolvimento infantil a partir da Teoria Histórico-Cultural. Fundamenta-se em fontes 
primárias e secundárias e parte de elementos da realidade concreta de trabalho com crianças em projetos institucionais e nas escolas da rede 
pública de ensino. Buscamos em Vigotski e em Leontiev fundamentos para entender o psiquismo infantil, como ele se processa no brinquedo 
e sua importância para o desenvolvimento. À luz deste referencial, analisamos a expressão das crianças na realidade, tomando como objeto o 
brinquedo e as brincadeiras gímnicas. Concluímos que o brinquedo é a atividade dominante das crianças, por isso consideramos necessário 
valorizá-lo no trabalho pedagógico na educação física, como contribuição para o desenvolvimento infantil e para o processo de humanização. 
Estudar a escola de Vigotski é um caminho para esta nova compreensão de desenvolvimento humano em uma perspectiva sócio-histórica.

Palavras-chave: Psicologia histórico-cultural, brinquedos, desenvolvimento. 

The historical-cultural theory and the importance of toys:  
approaching Pysical Education

Abstract

In this study we aim at examining the toy related child development, from the Historico-Cultural Theory. We based our work on primary and 
secondary sources and also based on the reality of working with children in institutional projects in public schools. In order to understand the 
child psyche and the importance of toy for the psychological development we studied Vygotsky and Leontiev. Concerning this target we analyze 
the expression of children in reality, taking as the object the toy and gym games. We conclude that the toy is the children´s dominant activity, so 
we need to recover it when teaching physical education. This will contribute to the child development and the process of humanization. Studying 
Vygotsky´s work is a way of understanding human development from a socio-historical perspective .

Keywords: Historical-cultural psychology, toys, development.

La valoración del juguete en la teoría Historico-Cultural:  
aproximaciones con la Educación Física

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo analizar el juego y el desenvolvimiento infantil,  a partir de la Teoría Histórico-Cultural. Se fundamenta en fuentes 
primarias y secundarias y parte de elementos de la realidad concreta de trabajos con niños en proyectos institucionales y en las escuelas de 
enseñanza pública. Buscamos en Vigotski y en Leontiev fundamentos para entender el psiquismo infantil, como éste se procesa en el juego y 
su importancia para el desarrollo. Bajo este referencial analizamos la expresión de los niños en la realidad, tomando como objeto los juguetes y 
los juegos gímnicos. Concluimos que el juego es la actividad dominante de los niños, por esto consideramos necesario valorizarlo en el trabajo 
pedagógico en la educación física como contribución para el desarrollo infantil y para el proceso de humanización. Estudiar la escuela de Vigodski 
es un camino para esta nueva comprensión de desarrollo humano, en una perspectiva socio-histórica.

Palabras-clave: Psicología histórico-cultural, juguetes, desarrollo.
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Introdução
Ao longo do processo histórico, configuraram-se 

diferentes concepções de criança, de entendimento da 
infância e de desenvolvimento infantil. Uma breve incursão 
nas concepções historicamente produzidas sobre a criança e 
sobre a infância a partir das pinturas clássicas1 apresentadas 
por Soares (1998) em seu livro Imagens da educação no 
corpo reforça o entendimento de que as crianças não eram 
compreendidas nas suas particularidades.

A partir de diferentes vertentes da psicologia 
desenvolveram-se, mais marcadamente a partir do século XIX, 
distintas teorias sobre a infância e as especificidades do seu 
desenvolvimento, entre as quais podemos citar o behaviorismo, 
a gestalt, a psicanálise, o construtivismo e a teoria histórico-
cultural, determinando uma diversidade de explicações sobre 
as questões a ela relacionadas. A abordagem construtivista, 
hegemônica na contemporaneidade, determina, no âmbito 
acadêmico, científico e pedagógico, uma visão unilateral de 
infância e de criança, a partir de uma perspectiva estruturalista 
de desenvolvimento. 

Nossos esforços concentram-se em entender 
as determinações históricas, sociais e políticas e 
suas implicações no conceito atual de infância e de 
desenvolvimento infantil. Encontramos na perspectiva 
marxista, a partir da lógica dialética, fundamentos que nos 
possibilitam este entendimento. 

Esta busca é desencadeada a partir da leitura da 
realidade do contexto educacional, em que professores das 
diversas áreas do conhecimento, inclusive da educação 
física, pedagogos e psicólogos estão tendo dificuldades para 
enfrentar os problemas no trabalho didático e pedagógico 
com crianças, tanto nas formas de ensinar quanto na 
compreensão de como se dá o processo de aprendizagem 
do aluno e, a partir dele, o seu desenvolvimento. 

A busca por um referencial teórico e metodológico 
que fundamente as ações pedagógicas numa perspectiva 
crítica tem movido esforços de professores e pesquisadores 
com vistas a entender os processos de ensino e 
aprendizagem e o desenvolvimento humano, encontrando 
subsídios na Teoria Histórico-Cultural.

As crianças em idade pré-escolar apresentam 
características que muitas vezes não são bem 
compreendidas por aqueles que trabalham com elas como, 
por exemplo, as situações imaginárias que permeiam o 
mundo infantil.

O estudo das funções psicológicas superiores na 
perspectiva vigotskiana, como a atenção, a memória, 
a imaginação, a percepção, entre outras, que são 
essencialmente humanas, tem se revelado fundamental para 
o entendimento das situações imaginárias, tão presentes na 
infância, e sua importância para o desenvolvimento infantil. 

1   A autora apresenta figuras de obras de arte clássicas como “Les 
jeux d’enfants”, quadro de Pieter Brueguel, pintado em 1560; “A 
família de Carlos IV”, quadro de Francisco de Goya, pintado entre 
1800-01; “Os pequenos gigantes”, quadro pintado por Francisco de 
Goya nas últimas décadas do século XVIII, entre outras.

Diante deste contexto, surgem as seguintes questões: 
como a Teoria Histórico-Cultural explica o imaginário infantil 
criado no brinquedo e nas brincadeiras gímnicas? Qual a 
sua importância para o desenvolvimento da criança? Como 
os pressupostos desta teoria podem contribuir para o ensino 
da Educação Física? 

Este estudo teve como objetivo analisar o brinquedo 
e o desenvolvimento infantil a partir dos pressupostos da 
Psicologia Histórico-Cultural. Especificamente, buscamos 
estudar as situações imaginárias criadas no brinquedo e nas 
brincadeiras gímnicas e sua importância para o processo 
de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, a partir deste 
referencial teórico.  

Para a consecução destes objetivos, este estudo 
teórico buscou subsídios em fontes primárias e secundárias 
(Casimiro, Lombardi, & Magalhães, 2009), tomando como 
referencial a Teoria Histórico-Cultural. 

Para tanto, no primeiro momento, nos dedicaremos 
a situar e contextualizar a Teoria Histórico-Cultural e, 
posteriormente buscaremos, na obra de Vigotski (1998, 2006 
e 2007) e nos estudos de Leontiev (1978), elementos teóricos 
para entender o psiquismo infantil e como ele se processa 
no brinquedo, bem como a formação do mundo imaginário 
e sua importância para o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. 

Em um segundo momento, contextualizaremos 
a educação física no âmbito específico da ginástica, com 
fundamento nos estudos de Soares (1998) e Soares e 
cols. (1992), buscando entender o sentido/significado do 
conhecimento gímnico historicamente produzido e suas 
características técnicas e artísticas.  Buscaremos, também, 
identificar como a ginástica se expressa no imaginário infantil 
e nas brincadeiras das crianças.

Por fim, estabeleceremos relações entre a Teoria 
Histórico-Cultural, o brinquedo e a ginástica, resgatando 
elementos da realidade com crianças, buscando entender 
as situações que emergem desta realidade à luz da Teoria 
Histórico-Cultural e apresentando subsídios para o ensino 
da educação física/ginástica nesta perspectiva.

Teoria Histórico-Cultural: Contexto Histórico e 
Pressuposto Teórico 

A psicologia histórico-cultural vem sendo estudada 
no campo educacional e fundamentando as análises sobre 
os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 
humano em uma base marxista. Para entendermos o mundo 
da brincadeira gímnica na infância e as possibilidades para 
a educação física, faremos uma breve contextualização da 
Teoria Histórico-Cultural e, a partir dela, dos pressupostos 
teóricos que consideramos necessários para a compreensão 
do nosso objeto de estudo.

O principal teórico desta vertente da psicologia foi 
Lev Semenovich Vigotski (1896-1934), que desenvolveu 
seus estudos e pesquisas com Alexei Nikolaevich Leontiev 
(1903-1979) e Alexander Romanovich Luria (1902-1977), 
fundamentalmente. Outros membros conhecidos da Escola 
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de Vigotski são os psicólogos Daniil B. Elkonin (1904-1984), 
P. Ya. Galperin (1902-1988), A. V. Zaporózhets (1905-1981) 
e Vasili Vasilievich Davidov (1920-1998), entre outros. 

Shuare (1990, p.57) ressalta que “corresponde 
a L. S. Vigotski o mérito invalorável de ser o primeiro em 
aplicar criadoramente o materialismo dialético e histórico à 
ciência psicológica e de tê-la colocado, com ele, ‘sobre seus 
pés’, provocando uma verdadeira revolução copérnica na 
psicologia”. A autora afirma que

[...] o tempo pessoal de Vigotski coincidiu plenamente 
com o tempo histórico que lhe tocou viver e sua criação, 
revolucionária na psicologia, coincidiu totalmente (por seu 
momento e por seu sentido) com o auge revolucionário em 
todas as esferas da vida (as relações sociais, a economia, 
a política, a literatura, a poesia, o teatro, as ciências etc.) na 
URSS (Shuare, 1990, p.58).

O teórico soviético Vigotski, inserido no período pós-
revolução russa, teve seu pensamento influenciado pela 
tentativa de superação da sociedade capitalista:

Pode-se dizer que a análise de Vygotski em relação à 
crise da “velha” psicologia expressa a luta concreta pós-
revolucionária pela superação das relações capitalistas de 
produção. A revolução socialista possibilitava a construção 
de uma “nova psicologia”, capaz de superar o antagonismo 
clássico entre materialismo e idealismo, da mesma forma 
que o capitalismo seria superado pelo comunismo (Tuleski, 
2002, p. 61).

A psicologia de Vigotski constitui-se na teoria 
histórico-cultural do psiquismo que apreendeu dos clássicos 
do marxismo o método para construir uma psicologia 
marxista, entendendo-a como a única forma de abordar 
de modo plenamente historicizado o psiquismo humano 
(Duarte, 1996). Shuare (1990) afirma que, desde o início, a 
psicologia soviética definiu-se como ciência que busca uma 
concepção filosófica determinada – o materialismo histórico 
e os marcos metodológicos pelos quais se desenvolve a 
investigação científica.

A Escola de Vigotski atribui importância à apropriação, 
pelo indivíduo, da experiência histórico-social e dos 
conhecimentos produzidos historicamente e já existentes no 
mundo em que o indivíduo vive.  Leontiev (1978) e Luria 
(1979) dedicaram-se a estudar a cultura e as raízes da 
atividade consciente, respectivamente, e afirmaram que esta 
apropriação tem um papel fundamental no desenvolvimento 
psíquico do indivíduo e na diferenciação entre a ontogênese 
humana e a do animal.

Vigotski (2006), em seu livro Imaginação e a arte na 
infância, afirma que, na conduta do homem, em qualquer de 
suas atividades, é possível distinguir facilmente dois tipos 
básicos de impulso: atividade reprodutora ou reprodutiva e 
atividade criadora ou combinadora.

A atividade reprodutora está ligada à memória e 
sua essência reside em que o homem reproduz ou repete 
normas de conduta já criadas e elaboradas, ou ressuscita 
rastros de antigas impressões; já a atividade criadora é toda 

atividade humana que não se limite a reproduzir trechos e 
impressões vividas sem que se criem novas impressões, 
novas ações, pois o cérebro humano não se limita a ser 
um órgão capaz de conservar as nossas reproduções de 
experiências passadas, é também um órgão combinador, 
criador, capaz de reelaborar e criar, com elementos de 
experiências passadas, novas formas e definições.

Nesta perspectiva, a atividade reprodutora permitirá à 
criança memorizar as experiências acumuladas no decorrer 
de sua vida e essas experiências darão as condições para 
que novas combinações possam ser criadas, ou seja, para 
que a atividade criadora aconteça.

Por isso, Vigotski (2006) alerta-nos para a 
necessidade de ampliar a experiência da criança se 
quisermos proporcionar-lhe base suficientemente sólida 
para a atividade criadora. Quanto mais ela vir, ouvir e 
experimentar, quanto mais aprender e assimilar, de quanto 
mais elementos reais dispuser em sua experiência, tanto 
mais considerável e produtora será a igualdade das restantes 
circunstâncias, a atividade de sua imaginação. É neste 
processo de reprodução da cultura humana e de criação de 
novos conhecimentos que o homem humaniza-se.

Duarte (1996, p. 93) explica este processo de 
humanização ao afirmar que “O indivíduo se faz humano 
apropriando-se da humanidade produzida historicamente. 
O indivíduo se humaniza reproduzindo as características 
historicamente produzidas do gênero humano”. Por isso 
que é necessário, no trabalho educativo, reconhecer a 
historicidade do ser humano, valorizando a transmissão da 
experiência histórico-social e do conhecimento socialmente 
existente.

Vigotski defendeu o caráter humanizador da 
imitação, por considerar que a criança somente consegue 
imitar o que se encontra na zona de suas possibilidades 
intelectuais próprias (Duarte, 1996). Em seus estudos sobre 
a relação entre o ensino e o desenvolvimento intelectual, ele 
apresentou o conceito de “zona de desenvolvimento próximo”. 
Propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento: o 
nível de desenvolvimento real, em que a criança resolve 
problemas de forma independente e autônoma, e a zona de 
desenvolvimento próximo, que abarca tudo que a criança 
não faz por si mesma, mas consegue fazer imitando adultos. 
Vigotski (2001) considera que o bom ensino é aquele que 
incide sobre a zona de desenvolvimento próximo.

Vigotski (2004) dedicou-se a estudar a formação 
dos conceitos espontâneos e dos conceitos científicos e 
desenvolveu outro conceito importante, o da “mediação”, 
pois “a psicologia soviética considera os processos de 
aprendizagem conscientemente dirigidos pelo educador como 
qualitativamente superiores aos processos espontâneos de 
aprendizagem” (Duarte, 1996, p. 91). 

O Brinquedo e as Situações Imaginárias na Teoria 
Histórico-Cultural

Levando em consideração a área de estudo do 
desenvolvimento infantil em uma perspectiva histórico-
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cultural, encontramos na Teoria de Vigotski fundamentos 
para discutir o imaginário infantil criado no brinquedo e sua 
importância no processo de desenvolvimento.  

Leontiev (1978) afirma que o jogo e a atividade 
lúdica ligada a ele constitui-se como atividade principal, ou 
seja, atividade dominante na infância, condicionando as 
principais mudanças nos processos psíquicos da criança. 
Vigotski (2007) ressalta a importância da compreensão do 
caráter das necessidades que são suprimidos na ação do 
brincar para entendermos o brinquedo como uma forma de 
atividade. Para ele, 

Se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos 
que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos 
capazes de entender seu avanço de um estágio do 
desenvolvimento para outro, porque todo avanço está 
conectado com uma mudança acentuada nas motivações, 
tendências e incentivos (Vigotski, 2007, p.108). 

Nesta perspectiva, o brinquedo é uma necessidade 
e uma condição para que as crianças se desenvolvam, pois 
elas, diferentemente dos adultos, tendem a buscar prazeres 
imediatos, não se preocupando com o passado nem com 
o futuro, apenas com as realizações imediatas. Quando 
elas começam a sentir necessidades que não podem ser 
realizadas imediatamente, é que se tem o aparecimento do 
brinquedo. 

Para Vigotski (2007), o imaginário infantil é colocado 
nas representações que as crianças fazem do mundo em 
que estão inseridas. Elas se imaginam sendo mães, pais, 
professores, ou seja, elas brincam como personagens do 
seu meio social (Arce & Duarte, 2006). A criança imagina-
se a si mesma como mãe e a boneca como criança, assim 
as crianças pequenas podem fazer coincidir a situação 
de brinquedo e a realidade. Segundo Elkonin (1998, p. 
31), nesse tipo de brincadeira “influi, sobretudo, a esfera 
da atividade humana, do trabalho e das relações entre as 
pessoas e, por conseguinte, o conteúdo fundamental do 
papel assumido pela criança é precisamente a reconstituição 
desse aspecto da realidade.” Desta maneira, a criança opera 
com significado alienado numa situação real e o mundo 
imaginário infantil é o lugar onde as crianças fantasiam suas 
realidades e tornam possíveis os seus desejos e sonhos. 

Vigotski (2007) afirma que a ação numa situação 
imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento 
não somente pela percepção imediata dos objetos ou 
pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo 
significado dessa ação, pois é neste momento que a ação 
não está regida pelo objeto:

No brinquedo, o pensamento está separado dos objetos 
e a ação surge das idéias, e não das coisas: um pedaço 
de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura 
torna-se um cavalo. A ação regida por regras começa 
a ser determinada pelas ideias e não pelos objetos. Isso 
representa uma tamanha inversão da relação da criança 
com a situação concreta, real e imediata, que é difícil 
subestimar seu pleno significado (Vigotski, 2007, p. 115).

O brinquedo cria uma situação imaginária que não 
é algo fortuito na vida da criança, mas sim, “a primeira 
manifestação da emancipação da criança em relação às 
restrições situacionais” (Vigotski, 2007, p. 117). Isto significa 
que ela consegue fazer no brinquedo o que na situação real 
seria restringido. Vigotski (2007, p. 123) explica esta questão 
afirmando que o que ocorre é uma reprodução da situação 
real: “Uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, 
repete quase exatamente o que sua mãe faz com ela. Isso 
significa que, na situação original, as regras operam sob 
uma forma condensada e comprimida. Há muito pouco de 
imaginário”. 

Nesse sentido, é uma situação imaginária, mas é 
compreensível somente se a considerarmos no contexto 
situação real que, de fato, tem acontecido. Por isso, o 
brinquedo, para este psicólogo, é muito mais a lembrança de 
alguma coisa que realmente aconteceu do que imaginação. 
É, portanto, mais a memória em ação do que uma situação 
imaginária nova.

Outro aspecto que merece ser destacado é que 

[...] a criança que memoriza com a ajuda do material auxiliar 
organiza a operação num plano distinto da que o memoriza 
de forma imediata, porque da criança que utiliza signos 
e operações auxiliares não se exige tanto a memória ou 
habilidade para criar nova conexões, para criar uma nova 
estrutura, mas que possua uma imaginação rica, às vezes 
uma forma de pensamento desenvolvido, ou seja, certas 
qualidades psíquicas que na memorização imediata não 
desempenham um papel importante (Vigotski, 1998, p. 42).

Em toda situação imaginária no brinquedo há 
regras, mas não regras que sejam previamente formuladas 
e mudem durante o jogo, mas sim as que têm origem na 
própria situação imaginária; ou seja, quando a criança está 
representando o papel da mãe, ela obedece às regras do 
comportamento maternal. O papel que a criança representa 
e a relação dela com um objeto originam-se das regras. Vale 
destacar que

Essa subordinação estrita às regras é quase impossível na 
vida, no entanto, torna-se possível no brinquedo. Assim, 
o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal 
da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta 
além de seu comportamento habitual de sua idade, além 
de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela 
fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma 
lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências 
do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele 
mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento (Vigotski, 
2007, p.122).

O autor esclarece que, à medida que o brinquedo 
se desenvolve, observa-se na criança um movimento em 
direção à realização consciente de seu propósito: 

Em um sentido, no brinquedo a criança é livre para 
determinar suas próprias ações. No entanto, em outro 
sentido, é uma liberdade ilusória, pois suas ações são, de 
fato, subordinadas aos significados dos objetos, e a criança 
age de acordo com eles (Vigotski, 2007, pp. 123-124).

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 2, Julho/Dezembro de 2009 * 251-259.



255

Existe diferença entre o significado do brinquedo para 
crianças pequenas e para crianças em idade escolar: para 
as primeiras, brinquedo sério significa que ela brinca sem 
separar a situação imaginária da situação real. Por outro 
lado, para uma criança em idade escolar, o brinquedo torna-
se uma fase de atividade mais limitada, predominantemente 
do tipo atlético, que preenche um papel específico em seu 
desenvolvimento. Estes brinquedos atléticos não têm o 
mesmo significado do brinquedo para uma criança em idade 
pré-escolar. “Na idade escolar, o brinquedo não desaparece, 
mas permeia a atitude em relação à realidade” (Vigotski, 
2007, p.124).

Vigotski (2007) esclarece que, apesar de a relação 
brinquedo-desenvolvimento poder ser comparada com a 
relação instrução-desenvolvimento,

[...] o brinquedo fornece ampla estrutura básica para 
mudanças da necessidade e da consciência. A ação na 
esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das 
intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real 
e motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo, que se 
constitui, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-
escolar. A criança desenvolve-se, essencialmente, através 
do brinquedo (Vigotski, 2007, p. 122). 

Contribuindo com este entendimento Facci (2006) 
afirma que o desenvolvimento psíquico da criança e a 
formação de sua personalidade são influenciados pelo jogo. 
Nessa perspectiva, “[...] a evolução do jogo prepara para a 
transição para uma fase nova, superior, do desenvolvimento 
psíquico, a transição para um novo período evolutivo” 
(Elkonin, 1998, p. 421). 

A psicologia histórico-cultural nos permite entender a 
importância da memória e da imaginação que se desenvolve a 
partir das experiências acumuladas, especialmente na atividade 
de brinquedo que alavanca o desenvolvimento infantil.

Ginástica como Manifestação da Cultura Corporal 
e sua Relação com o Brinquedo

A ginástica é uma prática corporal historicamente 
produzida pelos homens e, em cada momento histórico, teve 
características próprias, de acordo com as necessidades 
sociais, políticas e econômicas e os interesses de classe. 
Soares (2004) e Soares e cols. (1992) relatam que seus 
movimentos foram produzidos ao longo do processo 
histórico nas diferentes culturas e na modernidade ocidental, 
na cultura européia.  

A ginástica  nos séculos  XVII e XVIII tinha como 
núcleo o entretenimento. Nas festas, nos bares, nas praças, 
nas ruas, as mais variadas formas de expressão gímnica eram 
exibidas por acrobatas, bailarinos, trapezistas, equilibristas, 
malabaristas, mímicos (Soares, 1998), caracterizando-se 
como arte da cultura popular. Estas práticas corporais eram 
ricas nos aspectos técnicos, artísticos e culturais e, em seu 
bojo tinham um caráter político, pois eram carregadas de um 
sentido de liberdade, comicidade e sátira à realidade e às 
relações sociais vigentes. 

No século XIX, a ginástica assegura o seu lugar na 
sociedade burguesa. Sua prática, em diferentes países da 
Europa, faz nascer um grande movimento que foi chamado 
de Movimento Ginástico Europeu. Como expressão da 
cultura, este movimento se constrói “a partir das relações 
cotidianas, dos divertimentos e festas populares, dos 
espetáculos de rua, do circo, dos exercícios militares, bem 
como dos passatempos da aristocracia. Possui em seu 
interior princípios de ordem e disciplina coletiva que podem 
ser potencializados” (Soares, 1998, p. 18).

Para a sua aceitação, ao movimento ginástico é exigido 
“o rompimento com seu núcleo primordial, cuja característica 
dominante se localiza no campo dos divertimentos” (Soares, 
1998, p. 18). Neste contexto, a ginástica, com suas 
prescrições, passa a se enquadrar em uma pedagogia da 
“educação do corpo” e assume preceitos e normas a partir 
da ciência e da técnica e das condições políticas de uma 
Europa que, no século XIX, consolida-se como centro do 
Ocidente. Destaca-se seu caráter ordenativo, disciplinador 
e metódico que “balizou o pensamento moderno em torno 
das práticas corporais que se construíram fora do mundo do 
trabalho, trazendo a idéia de saúde, vigor, energia e moral 
coladas à sua aplicação” (Soares, 1998, p. 20), mas o caráter 
disciplinador dos exercícios ginásticos era necessário à 
ordem fabril e industrial.

A urbanização e a proletarização da Europa, 
decorrentes da Revolução Industrial, especialmente na 
França e na Inglaterra, demonstram e exportam para o 
mundo um tipo de vida degradante para grande parte da 
população. A moralização sanitária tratará de reorganizar 
o espaço de vida dos indivíduos e por isso “seu discurso 
normativo veiculará a ideia de que as classes populares 
vivem mal por estarem impregnadas de vícios, de 
imoralidade, por viverem sem regras” (Soares, 2004, p. 11). 
A educação física incorpora este discurso, constituindo-se 
em um instrumento capaz de promover a assepsia social, 
viabilizar esta educação higiênica e moralizar os hábitos. 

A ginástica científica do século XIX, de modo 
sistemático, marcou a negação de elementos cênicos, 
funambulescos, acrobáticos e, sobretudo, “uma retórica 
de recusa aos espetáculos próprios do mundo circense e 
das festas populares onde o corpo ocupa o lugar central” 
(Soares, 1998, p. 25). É que o circo, os espetáculos de ruas 
e feiras traziam consigo, marcadamente, uma compreensão 
do corpo enraizada na fértil cultura cômica e popular da 
Idade Média e do Renascimento.

Para Soares (1998, p. 20), “este é o movimento que 
pode ser pensado como o conjunto, sistematizado pela 
ciência e pela técnica, do que ocorreu em diferentes países 
ao longo de todo o século XIX, especialmente na Alemanha, 
Suécia, Inglaterra e França”. O conteúdo básico fora definido 
a partir de parâmetros formulados pela cultura grega, que a 
compreendia ligada à idéia de saúde, beleza e força. Estes 
métodos adentraram os sistemas nacionais de ensino na 
Europa e, disseminando-se pelo mundo, chegaram ao Brasil 
e foram institucionalizados na educação brasileira. 
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A partir do século XX, os métodos ginásticos 
sofreram mudanças, ganhando características diversas. 
O movimento tecnicista pós-Segunda Guerra Mundial deu 
impulso ao processo de desportivização da ginástica. Os 
campeonatos mundiais e os jogos olímpicos fomentaram a 
prática esportiva da ginástica. As ginásticas compensatórias 
e de condicionamento físico ganharam força em função das 
necessidades do sistema produtivo e do mercado.  

Em decorrência deste processo histórico e neste 
contexto de contradições entre cultura popular e cultura 
“científica”, cômico e moral, social e biológico, livre e ordenativo/
disciplinador; e em consequência das características 
particulares que incorporou, a ginástica é entendida como um 
conhecimento clássico da educação física. 

É possível constatar a riqueza técnica, artística, 
rítmica e expressiva nas diversas manifestações da 
ginástica, essencialmente naquelas em que se mantiveram 
as características da cultura artística popular, influenciadas 
pela arte cênica, a música e a dança - apesar de herdarem 
fortes traços da ginástica científica. Esta riqueza foi 
determinada pelo processo histórico e pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico da ginástica.  

Soares e cols. (1992, p. 81) consideram que se 
constituíram como fundamentos da ginástica: “saltar”, 
“equilibrar”, “rolar/girar”, “trepar” e  “balançar/embalar”, 
por serem elementos que traduzem significados de ações 
historicamente desenvolvidas e culturalmente determinadas. 

Estes fundamentos estão presentes nas diversas 
formas de ginástica (acrobática, artística, rítmica, geral ou 
para todos, trampolim acrobático), praticadas sem e com 
aparelhos, sejam eles fixos, como: traves, barras, trampolins, 
etc; manuais, como, por exemplo: cordas, arcos, bolas, fitas; 
não convencionais, como: malabares, barangandans, faixas, 
pneus, bastões; entre outros. Por isso, tem um grande 
potencial de reprodução, combinação/criação. 

Os fundamentos da ginástica podem ser realizados 
isoladamente ou combinados, formando composições 
coreográficas. Podem ser praticados com ou em aparelhos, em 
diferentes níveis, planos e trajetórias, com acompanhamento 
musical de diferentes estilos e ritmos. É por isso que Soares 
e cols. (1992, p. 77) afirmam que a prática da ginástica 
“abre possibilidades de atividades que provocam valiosas 
experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal 
das crianças, em particular e do homem, em geral”. 

Retratando a realidade da prática corporal infantil, a 
autora destaca que 

[...] em praias, praças públicas e ruas, vemos diariamente as 
mais graciosas e ousadas exibições de: ‘plantar bananeira’, 
‘estrelinhas’, ‘roda bola’, ‘bunda canastra’, ‘cambalhota’ 
etc., executadas por crianças das mais variadas idades e 
características corporais. Estas destrezas não são outra 
coisa senão o conteúdo da ginástica artística no saber 
popular (Soares e cols. 1992, p. 88).

Nesta afirmação, evidencia-se a relação entre o 
conceito espontâneo, que se forma a partir das relações 
sociais e é transmitido de geração em geração no 

cotidiano das pessoas, e o conceito científico, neste caso, 
a ginástica artística, que se forma a partir do processo de 
escolarização.

Estes conceitos espontâneos expressados na prática 
social e também no contexto educativo têm característica 
de brincadeira gímnica, pois ao mesmo tempo em que as 
crianças brincam, elas executam movimentos da ginástica 
que foram transmitidos nas relações sociais de geração em 
geração. Pular corda, bambolear, balançar em uma barra 
ou se equilibrar em uma base estreita também fazem parte 
da história das brincadeiras infantis, têm características 
gímnicas e estão presentes na ginástica sistematizada. 

Educação Física, Ginástica e Brinquedo: 
Aproximações com a Teoria Histórico-Cultural

Ao longo de 12 anos de desenvolvimento do projeto 
“Escola de Ginástica” e particularmente no trabalho com 
crianças, em observações do Estágio Supervisionado 
do Curso de Licenciatura em Educação Física (UEM) e, 
ainda, na prática pedagógica desenvolvida por professores 
na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental, muitos aspectos nos chamaram a atenção. 

Durante o trabalho e as observações percebemos que, 
ao ensinar a ginástica às crianças menores, elas reproduziam 
práticas históricas, utilizavam termos próprios da cultura 
infantil e criavam situações imaginárias, oportunizadas pelo 
brinquedo, que davam sentido e significado à sua prática. 

Neste momento, apontaremos alguns questionamentos 
que emergiram deste contexto, analisando-os à luz da Teoria 
Histórico-Cultural e apresentando subsídios para o ensino da 
ginástica nesta perspectiva. Buscamos o desenvolvimento, 
na escola, de uma atividade educativa comprometida com 
a apropriação do historicamente criado pelo homem e, em 
decorrência disso, com o desenvolvimento humano das 
gerações mais novas.

Vamos então aos questionamentos. Em nosso 
trabalho no projeto, observamos que as respostas às 
atividades propostas para as crianças são bem mais positivas 
quando são transmitidas como representação de algo que já 
tenha significado para elas. Por que isto acontece? 

Os elementos gímnicos na prática infantil 
apresentam-se, na linguagem corporal e na oralidade, como 
representações de animais como “elefantinho” e “gatinho”, 
mas também de outros objetos, coisas e até de plantas da 
natureza, tais como: “estrelinha”, “cambalhota” ou “cambota”, 
“bananeira”. Qual o significado disto para as crianças e como 
podemos explicá-lo?

Nas atividades lúdicas propostas para as crianças 
menores que envolvam elementos gímnicos como saltar, 
equilibrar, girar/rolar, balançar/embalar e trepar, por que elas 
demonstram maior interesse e envolvimento na atividade 
quando o professor cria situações e usa uma linguagem 
própria da cultura infantil?   

Os estudos desenvolvidos sobre a concepção de 
desenvolvimento psicológico relacionada à vida histórico-
cultural da criança nos permitem entender estas questões 
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e estabelecer relações entre o brinquedo, as situações 
imaginárias e a ginástica e, ao mesmo tempo, considerar 
a importância de sua valorização no processo de ensino e 
aprendizagem como meio de desenvolvimento.

A partir dos estudos e das observações realizadas 
durante o desenvolvimento do projeto e nas escolas, podemos 
afirmar que os “elementos gímnicos” são nomeados pelas 
crianças levando em conta a sua característica e a sua forma. 
Vejamos: como a criança não pode ser um elefante que fica 
com a tromba no chão e as pernas para cima (tal qual se 
apresenta no circo e “povoa” o imaginário infantil), ela pode 
expressar corporalmente esta prática colocando a cabeça 
e mãos no chão e elevando as pernas na posição vertical2; 
como a estrela tem “quatro pontas”, ela pode girar colocando 
as duas mãos no chão e com as pernas passando na vertical, 
mostrando com o seu corpo a figura de uma estrela3. 

Nestes exemplos, é possível considerar que as 
situações imaginárias permeiam estas práticas corporais 
“gímnicas” que estão presentes nas brincadeiras infantis, 
dando-lhes sentido e significado e permitindo que as 
crianças experienciem possibilidades que, se não fossem em 
situação de brincadeira, seriam limitadas. Com fundamento 
na psicologia histórico-cultural, entendemos que este 
desejo de se expressar por meio da linguagem corporal na 
brincadeira impulsiona o desenvolvimento das crianças, daí 
a importância de sua valorização no ensino. 

Outro aspecto que nos chama a atenção é: por que, 
ao se deparar com cordas, bolas, arcos (popular bambolê), 
as crianças imediatamente os pegam e saem pulando, 
quicando, bamboleando? O que estes “instrumentos” de 
brinquedo despertam nas crianças? Qual a sua importância 
histórico-cultural?

Estes objetos e instrumentos de brinquedo foram 
produzidos pelo homem e fazem parte de sua cultura, por 
isso têm um significado histórico e carregam em si um 
conhecimento acumulado. Leontiev (1978, p. 286) nos 
ajuda e entender esta questão ao afirmar que a “experiência 
sócio-histórica da humanidade se acumula sob a forma de 
fenômeno no mundo exterior objetivo. Este mundo, o da 
indústria, das ciências e da arte é a expressão da história 
verdadeira da natureza humana”. 

Este psicólogo afirma que 

Para se apropriar dos objetos ou dos fenômenos que são 
o produto do desenvolvimento histórico, é necessário 
desenvolver em relação a eles uma atividade em que se 
reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 
encarnada, acumulada no objeto (Leontiev, 1978, p. 286).

A partir desta concepção, a bola, a corda, o arco, 
bem como os demais objetos ou instrumentos que foram 
historicamente utilizados nas atividades lúdicas e na prática 
da ginástica têm uma atividade encarnada, acumulada em 
si. Ao tocar nestes objetos, a mão do homem integra-se 
ao sistema sócio-historicamente elaborado das operações 

2 Cientificamente, este elemento é denominado “Parada de três 
apoios”.

3    Na literatura científica, este elemento é denominado “Roda”.

incorporadas nestes instrumentos e é a mão que a ele se 
subordina, conforme explicita Leontiev.

Para Leontiev (1978, p. 287-288), “a aquisição do 
instrumento consiste, portanto, para o homem, em se apropriar 
das operações motoras que nele estão incorporadas. É 
ao mesmo tempo, um processo de formação ativa das 
aptidões novas, de funções superiores ‘psicomotoras’, que 
‘hominizam’ a sua esfera motriz”.

Neste processo, percebemos que as crianças têm um 
grande interesse e prazer em se apropriar das operações 
motoras e dos conhecimentos contidos nos objetos, 
especialmente aqueles que historicamente se constituíram 
como brinquedos de gerações precedentes (pais, avós...) e 
que serão também transmitidos às novas gerações.

Neste sentido, pular ou girar a corda, quicar ou lançar 
a bola ou bambolear o arco são atividades encarnadas 
nestes objetos, são operações incorporadas neles e se 
apropriar destas atividades significa formar capacidades 
novas, funções superiores “psicomotoras”4 que enriquecem 
a nossa cultura corporal e nos humanizam. 

Considerações Finais
A partir da implementação da LDB (9394/96) e das 

discussões científicas na área, a educação física passa a 
atuar de forma mais expressiva na educação infantil. Alguns 
destes estudos, que fundamentam a atuação dos professores, 
seguem uma perspectiva pedagógica materialista histórica, 
como Soares e cols. (1992). Tais estudos entendem como 
conteúdo da educação física, os jogos e brincadeiras e 
a ginástica, tratados de forma mais detida neste artigo, 
e também as danças, os esportes, as lutas, produzidos 
histórica e culturalmente. Nesta perspectiva histórica, o 
professor de educação física toma, como objeto de ensino, 
estes conteúdos, mediando o processo de apropriação 
destes conhecimentos.

Após este percurso de estudos, consideramos que 
a Teoria Histórico-Cultural pode contribuir significativamente 
para o desenvolvimento da prática pedagógica do professor 
de educação física na Educação Infantil, provocando, por 
sua vez, avanços no desenvolvimento das crianças. 

Os jogos e as brincadeiras podem, com as mediações 
necessárias, serem conteúdos importantes para promover 
o desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. Por 
isso, os professores de educação física, ao trabalharem com 
crianças à luz da Teoria Histórico-cultural, devem pensar em 
possibilidades de ensino que envolvam situações imaginárias 
a partir do brinquedo, valorizando o cotidiano infantil e social, 
e enriquecendo a cultura corporal.

4   Funções Superiores Psicomotoras é o termo apresentado no 
livro Desenvolvimento do Psiquismo de Leontiev (1978, p. 288), 
necessitando ser entendido na perspectiva da formação do ser 
social, ou seja, a da ontogênese, a partir dos pressupostos marxistas 
da Teoria Histórico-Cultural. Para esta teoria, o sentido deste termo 
difere fundamentalmente da concepção biologicista e dualista de 
homem apresentada por Le Boulch (1978) em suas discussões 
e proposições sobre a “Psicomotricidade” com variantes como a 
“Psicocinética”. 
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Palavras, objetos e ações têm significados para as 
crianças por serem parte da experiência acumulada ao longo 
das suas relações sociais. Por isso é preciso que o professor 
tenha clareza no sentido de favorecer o desenvolvimento de 
atividades educativas que resgatem estas experiências e 
que possam abrir possibilidades para que novas atividades 
sejam criadas e experienciadas. O processo de elaboração do 
conhecimento a partir do brinquedo promove o aprendizado 
e impulsionam o desenvolvimento infantil.

A partir deste entendimento, o ensino deve favorecer a 
atividade reprodutora, ou seja, atividades em que as crianças 
reproduzam, repitam, imitem um dado conhecimento para 
que elas acumulem experiências que ficam internalizadas, 
constituindo-se em uma base para a criança combinar, 
criar, imaginar novos elementos. O cérebro também é um 
órgão combinador, criador, capaz de reelaborar e criar, 
com elementos de experiências passadas, novas formas e 
definições. A imitação de práticas sociais produzidas pela 
humanidade - no nosso caso, a prática corporal da ginástica 
- é humanizadora, porque as crianças se fazem humanas por 
meio da apropriação da experiência acumulada historicamente. 
Neste entendimento, o trabalho pedagógico da educação 
física na Educação Infantil deve abrir possibilidades para a 
imitação como forma de aprendizagem.

Outro aspecto importante a ser destacado é que as 
crianças imitam algo que está na zona de desenvolvimento 
próximo. Imitar outras crianças saltando, equilibrando, 
girando, atividades muito comuns nas situações de brinquedo, 
significa que estes elementos estão situados dentro de 
sua zona de desenvolvimento proximal. O processo de 
mediação e apropriação destes elementos permite arrastá-
los para o seu desenvolvimento real. Destarte, promover 
atividades do tipo teatrinho, dramatizações e expressões 
artísticas são bastante interessantes, porque favorecem a 
criação de situações imaginárias e leva à criação de zonas 
de desenvolvimento próximo.

Consideramos, enfim, que os pressupostos da Teoria 
Histórico-Cultural podem contribuir significativamente para 
uma nova perspectiva de atividade educativa, para além das 
hegemônicas. Estudos fundamentados neste referencial 
teórico são uma necessidade histórica para a educação 
escolar e para as ações pedagógicas na educação física 
aqui reportadas, tomando como exemplo a especificidade 
da ginástica, tendo em vista que está arraigada a ela uma 
concepção de desenvolvimento biologicista e uma prática 
pautada neste referencial. 

Os estudos sobre o brinquedo e sua relação com 
os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 
humano na perspectiva histórico-cultural necessitam ser 
intensificados na educação física, como forma de subsidiar 
o desenvolvimento do ensino na Educação Infantil e nas 
primeiras séries do ensino fundamental em uma perspectiva 
revolucionária e humanizadora para uma nova compreensão 
que supere as hegemônicas.
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Concepções docentes sobre o construtivismo e sua 
implantação na rede estadual de ensino fundamental

Patrícia Rossi Carraro 
Antônio dos Santos Andrade

Resumo

No presente relato de pesquisa, são apresentadas as concepções dos professores sobre o construtivismo, investigadas através de entrevista 
com quarenta professores do ensino fundamental de duas escolas de uma cidade do interior de São Paulo. As entrevistas foram gravadas e 
transcritas literalmente, e os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo. As entrevistas indicaram que a maioria dos professores tem 
uma noção imprecisa sobre o construtivismo. Os professores consideraram que, devido à falta de estudo, orientação e apoio da escola, não têm 
preparo para trabalharem com o construtivismo. Dessa forma, supõe-se que os pressupostos construtivistas não foram transmitidos de maneira 
adequada aos docentes. Constatou-se que, para os professores, o construtivismo foi mais uma reforma educacional imposta a eles. De maneira 
geral, os professores não são desfavoráveis à implantação do construtivismo no cotidiano escolar, porém não concordam com a forma como se 
deu essa implantação. 

Palavras-chave: Construtivismo, atividade pedagógica, ensino fundamental.

Teachers’ conceptions of constructivism and its implementation in the state 
elementary education.

Abstract

In this  study we investigate teachers’ conceptions of constructivism. We interviewed forty teachers from two elementary schools in the countryside 
of the state of São Paulo. The interviews were tape-recorded and transcribed literally. Content Analysis was used to analyze the data. The results 
indicated that most teachers have an imprecise notion of Constructivism. The teachers considered that, due to the lack of study, guidance and 
support from the school, they are unprepared to adopt constructivist pedagogy. Thus, it is possible to suggest that the constructivist presuppositions 
have been transmitted to teachers through an inadequate strategy. For these professionals, Constructivism seems to represent one more 
educational reform which was imposed on them. In general, the teachers revealed to be favorable to the implementation of Constructivism in their 
classrooms. However they disagree with the way it has been implemented.

Keywords: Constructivism, educational activity, fundamental education.

Concepciones docentes sobre el constructivismo y su implantación en la red 
estatal de enseñanza primaria

Resumen

En el presente relato de investigación son presentadas las concepciones de los profesores sobre el constructivismo, investigadas a través de 
entrevista con cuarenta profesores de la enseñanza primaria de dos escuelas de una ciudad del interior de São Paulo. Las entrevistas fueron 
grabadas y transcritas literalmente y los resultados fueron sometidos a Análisis de Contenido. Las entrevistas indicaron que la mayoría de los 
profesores tiene una noción imprecisa sobre el constructivismo. Los profesores consideraron que, debido a la falta de estudio, orientación y apoyo 
de la escuela, ellos no tienen preparo para trabajar con el constructivismo. De esta forma, se supone que los postulados constructivistas no fueron 
transmitidos de manera adecuada para los profesores. Se constató que, para los profesores, el constructivismo fue una reforma educativa más 
a ellos impuesta. En general, los profesores no son desfavorables a la implementación del constructivismo en el cotidiano escolar, sin embargo 
no están de acuerdo con la forma de cómo se realizó esa implantación.

Palabras-clave: Construvismo, actividad pedagógica, educación primaria.
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Introdução
A concepção construtivista trouxe, por meio de 

grandes repercussões, modificações às ideias, às práticas 
pedagógicas dos educadores e ao cotidiano escolar, 
tornando-se ao longo dos tempos o centro das atenções no 
âmbito educacional. 

Para Macedo (1993), o construtivismo, com ênfase 
em sua função educacional, pode ser analisado através 
das oposições entre a visão construtivista (ação do sujeito; 
tematização; tornar-se; teoria da ação e ações espontâneas) 
e não-construtuvista (transmissão; paradigma; ser; teoria da 
representação da realidade e ação induzida) do conhecimento. 
Isso quer dizer que, a uma “visão-construtivista” do 
conhecimento, interessam as ações do sujeito que conhece; 
ressalta-se o trabalho constante da reconstituição do que já 
se sabe, exigindo para isso a descentração e a coordenação 
dos diferentes pontos de vista. O conhecimento é entendido 
ainda como um “tornar-se” antes de ser; sem falar que o 
conhecimento a respeito de algo só pode ocorrer enquanto 
uma teoria da ação, na perspectiva lógico-matemática, e 
não como uma teoria da realidade, e, por último, essa visão 
dá ênfase à ação espontânea ou apenas desencadeada, 
jamais induzida. A visão construtivista está fundamentada 
na proposta de Piaget (1976), na qual a constituição do(s) 
objeto(s) e de suas relações é feita em vários níveis, 
conduzindo, para o núcleo de sua teoria, a equilibração, que 
explica as possibilidades cognitivas do indivíduo ao interagir 
com pessoas e coisas.

A partir da década de 70, a perspectiva teórica 
construtivista começa a ser utilizada no Brasil em propostas, 
projetos e reformas educacionais. Recentemente, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) receberam 
inúmeras críticas ao adotarem como referência teórica o 
construtivismo (ANPEd, 1996; Azanha, 2001; Duarte, 2001; 
Moreira, 1996).

Carvalho (2001) relata que o discurso do construtivismo 
pedagógico, ao chegar no contexto educacional, ignorou 
totalmente o aluno, o professor e a própria escola. Nesse 
discurso, existem certos problemas oriundos da apropriação, 
da transposição direta e da aplicação acrítica de conceitos, 
definições e perspectivas de resultados da psicologia do 
desenvolvimento e da epistemologia genética de Jean 
Piaget para a área educacional.

Para Macedo (1994), a transformação da obra de 
Piaget é inevitável quando visamos à aplicação pedagógica; 
porém, é preciso estar atento para que os pressupostos 
de sua teoria sejam preservados, pois, de outra forma, o 
trabalho pedagógico não poderá mais se identificar com o 
construtivismo de Piaget. Nesse sentido, o construtivismo 
colocado em prática nas escolas só pode estar baseado 
em Piaget se os pressupostos de sua teoria psicológica e 
epistemológica forem considerados adequadamente.

Duarte (2001) ressalta que, nas últimas décadas, foi 
muito grande a divulgação da epistemologia e psicologia 
genética de Jean Piaget como referencial para a educação. 
Divulgação essa que foi feita através do movimento 

construtivista e que, no Brasil, tornou-se um modismo a partir 
dos anos 80, defendendo princípios pedagógicos próximos 
aos do movimento escolanovista.

Para alguns autores como Hernández (1998), o 
construtivismo, apesar de não ser utilizado da maneira 
adequada, popularizou-se nas instituições de ensino. Na 
opinião deste autor, o construtivismo não é uma metodologia, 
muito menos uma técnica educacional, ou uma teoria 
determinada. Este está sendo visto como uma imposição 
gratuita ou, simplesmente, uma imposição metodológica 
muito prejudicial. 

O autor acima, evidentemente, trata de uma posição 
radical em relação às possibilidades de aplicação dos 
pressupostos educacionais derivados do construtivismo.

As pesquisas que serão apresentadas a seguir 
enfatizam o fato de os pressupostos construtivistas não 
estarem sendo transmitidos de maneira adequada aos 
professores. Todavia, é preciso alertar que esse fato em 
nada desmerece ou coloca em descrédito tais pressupostos; 
trata-se, outrossim, de um mau uso do construtivismo que só 
pode depor contra sua apropriação inadequada.

Torres (2004) realizou uma investigação sobre a 
possível resistência ao construtivismo piagetiano por parte 
das professoras da rede pública de ensino de Ribeirão Preto/
S.P. e suas possíveis causas. A pesquisa foi realizada com 
oito professoras de 1ª à 4ª série do ensino fundamental. Como 
método, foram utilizadas a entrevista semiestruturada e a 
técnica das palavras-chave. A análise, de natureza qualitativa, 
focalizou três blocos temáticos: a questão da mudança em 
educação; concepção de construtivismo; e resistência versus 
aceitação da teoria. Os resultados indicam que há resistência 
(às vezes não propriamente manifesta) ao construtivismo. 
Este é concebido pelas professoras de modo deformado, 
fragmentado, pontual. É também confundido com método 
de alfabetização, com não usar a cartilha, com técnica de 
recorte de letras para a construção de palavras, com “partir 
do aluno” ou do que ele “traz de casa” e até com indisciplina 
e não correção de erros do aluno. O construtivismo chegou 
aos professores de forma simplificada, como um método 
de ensino que determina quais atitudes o professor deve 
abandonar e quais deve adotar. Isso parece ter contribuído 
para que a reação das professoras fosse negativa diante 
da teoria. Torres (2004) enfatiza que, antes de propor 
aos professores um trabalho baseado no construtivismo, 
é necessário pensar em sua formação, que seria o pré-
requisito para a compreensão desta teoria. 

O trabalho de Silva (2005) investigou o conhecimento 
de professores do ensino fundamental da escola pública a 
respeito do construtivismo. A pesquisa foi realizada com 
20 professores de diversas disciplinas de 5ª à 8ª séries do 
ensino fundamental e 07 professores formadores, sendo 
06 de diretorias de ensino da região onde a pesquisa foi 
realizada e 01 coordenador pedagógico. Os depoimentos 
foram organizados a partir de três categorias de análises 
(slogan, distorção e concepção construtivista), de acordo 
com os seguintes temas: definição de construtivismo, 
aprendizagem, desenvolvimento, autonomia, papel do 
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professor e conteúdos escolares. Os resultados apontam 
que os conhecimentos que os professores e formadores do 
ensino fundamental têm a respeito do construtivismo são 
frequentemente distorcidos e baseados em slogans. Os 
professores e formadores não mostraram conhecimento mais 
aprofundado do construtivismo e nem da teoria piagetiana. 
Os professores distorcem mais e os formadores usam mais 
slogans. Os conhecimentos que apresentaram evidenciam 
uma correspondência com as orientações tanto de textos de 
autores construtivistas, como dos materiais de orientações 
didáticas elaboradas pelos órgãos governamentais. Os 
caminhos que esses conhecimentos fizeram para chegar 
até os professores e, consequentemente, até a sala de 
aula, passam pelas capacitações, leituras (de revistas sobre 
educação e livros), projetos e orientações pedagógicas 
recebidas nas diretorias de ensino (com os formadores) e na 
própria escola, durante os Horários de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (HTPC). Além disso, sem conhecimento suficiente, 
os professores transpõem para a prática de sala de aula 
algumas orientações didáticas, mesmo não havendo preparo 
adequado para isso. O construtivismo, na própria visão dos 
professores, exige um conhecimento que eles não têm, e o 
que aprenderam na formação não foi suficiente para lhes dar 
o respaldo necessário para a prática. 

Segundo Queiroz e Barbosa-Lima (2007), está 
ocorrendo uma adesão indiscriminada de muitas pessoas 
ao constructo construtivista sem maiores esclarecimentos 
sobre a base teórica usada, entre as muitas que podem 
ser consideradas sob a denominação construtivista. Essas 
autoras defendem que esse enfoque teórico se tornou 
orientador para muitas pesquisas conseguindo reunir valores, 
teorias e modelos (de ensino-aprendizagem) respeitados por 
uma comunidade de especialistas em Educação, os quais o 
adotaram, como base teórica para a resolução de uma série 
de problemas/dilemas da prática, no campo da formação de 
educadores em Ciências.

Apesar do construtivismo ter sido alvo de críticas, 
sendo muitas vezes mal interpretado, encontramos pesquisas 
realizadas no Brasil que procuram ressaltar, também, a 
importância, os aspectos favoráveis e as dificuldades de se 
trabalhar com essa teoria. Em dois estudos, Ribeiro (1997) 
analisou a noção de professores sobre o construtivismo 
e a maneira como articulam essa teoria com a prática 
pedagógica. No primeiro, 53 professores responderam a um 
questionário e, no segundo, um grupo de cinco professores 
em formação há dois anos em uma escola construtivista 
responderam ao mesmo questionário e também a uma 
entrevista. Os resultados obtidos indicam, em primeiro 
lugar, que a noção dos professores sobre o construtivismo 
é influenciada tanto por certas ideias da Escola Nova, como 
pelos textos publicados na década de 80 por Emilia Ferreiro 
e Ana Teberosky, considerados, pelos próprios professores, 
como importantes para subsidiar a prática pedagógica. 
Em segundo lugar, os resultados mostram que, quando 
articulam a teoria construtivista com a prática, os professores 
apresentam ideias ora mais próximas de princípios empiristas, 
ora mais próximas de princípios espontaneístas, sugerindo 

que essa articulação poderia ser melhor desenvolvida por 
meio da formação continuada de professores.

Massabni (2005) estudou a concepção construtivista 
de dez professores de Ciências do ensino fundamental 
que afirmaram concordar com o “modo de pensar” do 
construtivismo e com sua adaptação à prática educativa. 
Para a análise dos dados, foram utilizados como parâmetros 
a teoria piagetiana e os princípios construtivistas, além 
de estudos sobre professores que, na perspectiva da 
racionalidade prática, valorizam seus saberes. Constatou-se 
que há grande aceitação do construtivismo como referencial 
teórico, mas que existe insegurança e críticas quanto a colocar 
a teoria em prática. Uma parte das dificuldades relatadas 
diz respeito ao construtivismo como fundamento da prática, 
como, por exemplo, relacionar determinados conteúdos 
ao cotidiano. Outra dificuldade está relacionada à escola e 
envolve o desinteresse dos alunos em sala, a falta de apoio 
e de materiais e a intensificação do trabalho, agravada no 
construtivismo e considerada desgastante pelos docentes. 
Por outro lado, demonstrou-se que o construtivismo tem a 
vantagem de impor maior respeito ao ritmo e às diferenças 
intelectuais entre os alunos. 

Os trabalhos que serão apresentados a seguir 
indicaram que os professores, ao receberem formação dos 
pressupostos construtivistas, tiveram uma maior compreensão 
sobre o assunto, apesar das dúvidas e receios quanto à 
inserção do construtivismo no contexto educacional.

Welsch-Kinnucan e Jenlink (1998) realizaram 
um estudo de caso com três grupos de educadores que 
participaram de uma experiência de capacitação profissional 
em três regiões de Michigan. Esse trabalho de capacitação, 
cuja fundamentação teórica foi o construtivismo, baseou-se 
em leituras, discussões e atividades práticas com estudantes 
sobre o processo ensino-aprendizagem. Os instrumentos 
metodológicos utilizados foram: videoteipe para as atividades 
de grupo; entrevistas de grupos focais; notas de campo; e 
registros dos educadores. Os resultados indicaram que a 
maioria dos professores não acreditava na viabilidade da 
pedagogia construtivista e que alguns deles não se sentiam 
preparados para trabalharem com a nova perspectiva teórica. 
Apesar dos autores terem concluído que os professores não 
acreditavam na viabilidade da implantação do construtivismo, 
estes mesmos autores, neste mesmo artigo, defendem a 
necessidade de se criar estratégias que levem os professores 
a superarem esta crença.

Tatto (1998) analisou dados de uma pesquisa realizada 
com professores e universitários que pretendiam se tornar 
docentes e que haviam participado de programas de formação 
com fundamentação teórica considerada construtivista. O 
propósito do trabalho foi o de investigar as convicções dos 
participantes sobre a educação, o papel do professor e a 
prática pedagógica. Como instrumento metodológico, foram 
examinadas informações do estudo “Teacher Education and 
Learning to Teach (TELT)”, realizado pelo National Center 
for Research on Teacher Education (NCRTE), em que 
questionários foram aplicados e entrevistas foram realizadas 
com os participantes da pesquisa no período de 1985 a 
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1990. Em relação às convicções a respeito da educação, 
observou-se que os professores acreditavam que seria 
um modo de desenvolver nos alunos pensamento crítico 
e um maior entendimento sobre o mundo que os rodeia. 
Com relação ao papel do professor, todos colocaram que 
a principal função do professor era encorajar os estudantes 
a construírem seu conhecimento e questionarem o mundo. 
Em contrapartida, para os universitários que pretendiam se 
tornar docentes, a principal função do professor seria a de 
ensinar a matéria. No que se refere à prática pedagógica, 
os resultados demonstraram que os professores preferiam 
utilizar formas diferentes de ensinar. Concluiu-se que a teoria 
construtivista tem implicações significativas em programas 
de formação de professor. 

Outro exemplo de um trabalho realizado com a 
concepção construtivista é o de Brewer e Daane (2002), 
que fizeram um estudo com oito professores de matemática 
de uma escola de primeiro grau dos Estados Unidos que 
se consideravam construtivistas. Esses professores se 
formaram em uma universidade que utilizava a filosofia 
construtivista no programa de educação de professores e, 
portanto, consideravam que o construtivismo era a teoria 
que orientava suas ações educacionais. O objetivo dessa 
pesquisa foi o de investigar as convicções dos professores 
sobre a teoria construtivista e sua aplicação na sala de 
aula. Como instrumentos metodológicos, foram realizadas 
entrevistas individuais e, posteriormente, observações 
em sala de aula, as quais foram gravadas em videoteipe. 
A partir das entrevistas foram encontrados quatro temas. 
Dentre esses temas, destacam-se, para os professores 
entrevistados, que os alunos constroem seu próprio 
conhecimento a partir do conhecimento que eles possuem; e 
que o trabalho com outros professores possibilitou entender 
melhor o ensino construtivista. Os autores desse estudo 
concluíram que os professores conseguiram unir a filosofia 
construtivista e o ensino de matemática no primeiro grau. 

Tatto (1999) realizou uma pesquisa com professores 
rurais do México após a implantação de um programa 
inovador baseado na teoria do construtivismo, denominado 
de PARE (Programa para Abatir el Rezago Educativo). O 
objetivo do estudo foi investigar os desafios e as tensões 
envolvidas na implantação de uma reforma educacional 
que segue princípios construtivistas. Como instrumentos 
metodológicos, foram analisados relatórios de pesquisa 
e documentos do programa, realizadas observações em 
sala de aula e na escola e, por último, entrevistas com os 
dirigentes do programa e com os participantes (professores, 
diretores e supervisores). A autora considerou que alguns 
professores pareciam envolvidos com a teoria e pelo o que 
esta poderia significar na prática. Contudo, outros relataram 
que poderiam ter dificuldades de aplicação da teoria na sala 
de aula. Alguns professores relataram que, apesar do curso 
teórico oferecido pelo programa ter sido muito proveitoso, 
não seria fácil pôr em prática a teoria construtivista se não 
tivessem apoio e orientação. A conclusão foi a de que a 
escola precisa propiciar formação contínua para todos os 
docentes, tanto para os que estão atuando na escola como 

para os ingressantes na mesma, caso se deseje que todos 
se envolvam com a proposta construtivista. 

Os estudos citados anteriormente servem como 
indicadores das pesquisas sobre a importância e o valor 
do uso do construtivismo como referencial teórico para a 
formação e a prática de professores. No Brasil, a implantação 
dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que 
têm como base o construtivismo, levou à revalorização 
deste referencial. Considerando que a rede pública de 
ensino vem sendo submetida à “implantação” dos PCN, o 
presente estudo teve por objetivo caracterizar as concepções 
e convicções de professores de ensino fundamental de 
escolas da rede pública do Estado de São Paulo sobre a 
perspectiva construtivista. 

A partir de nossos estudos sobre o construtivismo, 
considera-se que este não é uma teoria educacional da qual 
resultam instruções para a ação pedagógica. Na verdade, 
o construtivismo deve ser entendido como a posição 
epistemológica defendida por Piaget (2000) de que o 
conhecimento não é dado, mas sim construído pelas ações 
do sujeito quando este interage com os objetos, contrapondo-
se ao empirismo e ao inativismo. Em nossa concepção, o 
construtivismo é uma perspectiva teórica relevante para 
a educação que procura conhecer o desenvolvimento da 
inteligência humana e a esta adequar, complementar e 
auxiliar os métodos de ensino.

Metodologia
Participantes

A pesquisa foi realizada com 40 professores do ensino 
fundamental de duas escolas da rede pública estadual de 
ensino de uma cidade do interior de São Paulo. Na primeira 
escola, denominada de Escola “A”, foram entrevistados 20 
professores do Ciclo II do Ensino Fundamental e, na segunda 
escola, denominada de Escola “B”, foram entrevistados 20 
professores, sendo 10 do Ciclo I (primeira à quarta série do 
ensino fundamental) e 10 do Ciclo II (quinta à oitava série do 
ensino fundamental) 1.

Procedimento de Coleta de Dados
Como instrumento metodológico, foi utilizada a 

entrevista de profundidade em duas sessões. A primeira 
sessão teve por objetivo a contextualização da formação, 
história e prática profissional dos professores, bem como 
o estabelecimento de um vínculo mais favorável que 
facilitasse a fluidez e autenticidade da investigação sobre 
as concepções dos professores, a qual seria realizada na 
sessão seguinte. Nesta, foram investigadas as concepções 
e convicções em relação ao construtivismo, aos parâmetros 
curriculares nacionais (PCN) e às inovações pedagógicas. 

Em lugar de um roteiro semiestruturado de pesquisa, 
foi utilizada uma estratégia menos estruturada, com o objetivo 

1    Informações obtidas na Diretoria de Ensino na cidade onde a 
pesquisa foi realizada.
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de favorecer a manifestação dos professores. Os temas 
escolhidos para a primeira sessão foram: “As Experiências 
Anteriores”; “O Emprego Atual”; e a “A Prática em Sala de 
Aula”. Os da segunda sessão foram: “O Construtivismo”; 
“Os Parâmetros Curriculares Nacionais” e as “Inovações 
Pedagógicas”. 

Em cada sessão, foram utilizados três cartões nos 
quais constava apenas um dos temas a ser investigado. Os 
três cartões, referentes a cada uma das duas sessões, eram 
colocados lado a lado sobre a mesa para que o entrevistado 
escolhesse o tema pelo qual gostaria de iniciar a entrevista. 
Os outros dois cartões eram guardados para serem 
utilizados em seguida. No primeiro momento, o entrevistado 
era indagado sobre o que lhe vinha à mente quando lia o 
tema escrito no cartão, quais eram os pensamentos, ideias 
e sentimentos que lhe ocorriam. Sugeria-se, então, que o 
entrevistado se dedicasse, pelo tempo que desejasse, a 
pensar, em silêncio, sobre o tema. No segundo momento, 
o entrevistado era solicitado a escrever, em uma folha 
de papel pautado contendo o tema escolhido na parte 
superior, as palavras ou expressões que vieram à sua 
mente, enquanto pensava, na primeira etapa, sobre o tema 
escolhido. No terceiro e último momento, o entrevistado, 
após ser informado de que o gravador seria ligado, era 
solicitado a explicar o sentido das palavras ou expressões 
da etapa anterior, uma a uma. Para iniciar, o entrevistado 
deveria responder à seguinte pergunta: “o que te fez lembrar 
esta palavra ou expressão quando você a escreveu?”. A 
mesma pergunta era feita para cada uma das palavras ou 
expressões anotadas na etapa anterior. Esta “expansão” 
representa a fase da entrevista propriamente dita, pois é nela 
que se aprofunda a investigação, muito além das palavras 
e expressões registradas. Os assuntos foram explorados, 
com intervenção de esclarecimento apenas quando este era 
necessário, sempre tomando o cuidado de utilizar as próprias 
palavras e expressões já mencionadas pelo entrevistado. 
Esse procedimento foi realizado com todos os temas na 
primeira e na segunda sessão.

A estratégia descrita acima se constituiu numa 
adaptação, para fins de entrevista, de uma técnica padrão 
utilizada na evocação, enunciação e verificação de material 
para construção de escalas de atitudes, que se encontra bem 
descrita, por exemplo, no trabalho de Souza e Figueiredo 
(1993). A diferença principal do nosso procedimento é que, 
no caso da construção de escalas de atitudes, a terceira 
etapa, denominada de “verificação”, naquele contexto, 
destina-se a colher apenas uma confirmação do sentido e 
significado que o entrevistado atribuiu à sua enunciação. No 
nosso caso, esta irá se constituir no material básico sobre o 
qual o pesquisador estará elaborando os itens que comporão 
a sua escala. Desta forma, a primeira etapa, funciona, para 
nós, como uma espécie de “associação livre”, um recurso 
quase projetivo, que é depois registrado por escrito e 
então, expandido num discurso, no qual o entrevistado tem 
a oportunidade de explicitar e esclarecer o sentido que as 
“associações livres” iniciais têm para ele.

Análise dos Dados
Os dados das entrevistas, depois de transcritos na 

íntegra de suas audiogravações, foram submetidos à análise 
temática de conteúdo (Bardin, 1979; Minayo, 1998). 

Resultados
A análise das entrevistas dos professores revelou 

cinco classes de categorias para os temas investigados: “O 
Construtivismo”; “O Construtivismo e as Diferentes Redes de 
Ensino”; “Os Estudos e Cursos sobre o Construtivismo”; “O 
Construtivismo e o Ensino e Aprendizagem” e “A Implantação 
do Construtivismo”.

A maioria dos professores comentou que 
“Construtivismo” significa o aluno construir seu próprio 
conhecimento. Para outros, este seria um método de ensino. 
Na opinião de alguns professores, o construtivismo foi um 
modismo mal aplicado e mal trabalhado nas escolas, e que, 
com ele, o professor assumiu um novo papel. Parece que 
alguns desses professores são favoráveis ao construtivismo, 
mesmo sem saberem ao certo o que este representa para o 
contexto escolar.

(...) o Construtivismo falam assim: “(...) um método que não 
deu certo”. Não, não é que ele não deu certo, mas quais 
foram as pessoas que foram trabalhar com esse método? 
Essas pessoas foram preparadas para realizar esse 
trabalho? Essas pessoas tiveram condições para realizar 
esse trabalho? (...) mas ele não foi aplicado, quem pegou 
ele foi trabalhado de uma forma muito superficial.  (Prof. 
06 - Escola A)

(...) mas era bonito falar que era Construtivista, estava na moda 
(...) virou um modismo mesmo (...).  (Prof. 12 - Escola A)

(...) o aluno constrói o seu conhecimento, ou seja, o 
professor não é aquele só que transmite o conhecimento ao 
aluno (...). O papel dele é deixar o aluno ir descobrindo por 
si, levar o aluno a determinados caminhos que ele mesmo 
vai descobrir por si, ele vai construindo (...).    (Prof. 03 - 
Escola B)

(...) eu acho que o construtivismo é isso, trabalhar com 
o educando dentro da realidade dele. Eu acho isso. O 
Construtivismo constrói o aluno dentro do seu ambiente 
para o mundo exterior, eu acho isso muito válido, muito. 
(Prof. 08 - Escola B)

Uma minoria de professores parece ter uma visão 
mais crítica em relação ao construtivismo, ainda que não 
tenham conhecimento preciso sobre o assunto. Esses 
professores parecem não concordar com a implantação do 
construtivismo nas escolas.

(...) Construtivismo falava para a criança construir o seu 
conhecimento né, eu não acho que é deixar a criança 
construir (...) o que Piaget passou né, Vygotsky também 
trabalha o Construtivismo, a teoria deles, ela foi talvez, 
não sei se mal traduzida (...). Construtivismo não é isso. 
Não é soltar e deixar a criança fazer do jeito que ela quer 
(...). É por isso que eu te falo que eu não gosto muito do 
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Construtivismo, não gosto como ele foi aplicado, se ele foi 
aplicado. (...) eu acho que a teoria de Vygotsky e Piaget foi 
mal interpretada (...).  (Prof. 01 - Escola A)

(...) eu acho que tudo isso que eles colocam de teoria para 
gente é utopia, até esse Construtivismo. O Construtivismo 
que passaram nas escolas é maçante, é chato, é uma leitura 
chata, é ficar lendo Emília Ferreiro (...). Eu não sei o que é 
isso. Eles não explicam direito. Falam, falam e não falam 
nada.     (Prof. 02 - Escola B)

Sobre “O Construtivismo e as Diferentes Redes de 
Ensino”, alguns professores acreditam que não houve, nas 
escolas particulares ou públicas, um trabalho baseado na 
proposta construtivista.

Então eu cheguei a ver escolas que eu dei aula particular para 
um monte de crianças (...). Falava que era Construtivista, 
a escola claro! (...) mas eu não vi isso (...) quando ele 
começou a chegar na Escola Pública, eu acho que ele já 
chegou totalmente truncado, eu não acho que houve um 
trabalho construtivista nas Escolas Públicas (...).   (Prof. 01 
- Escola A)

Uns falam que em alguma escola particular está sendo 
feito e que em algum lugar está sendo aplicado o método 
construtivista, você vai lá e não é nada daquilo é, não é 
verdade? Você vai lá e é tudo a mesma coisa que a gente faz 
aqui (...). Na verdade ninguém sabe o que é construtivismo. 
Eu acho que nem as pessoas que aplicaram.   (Prof. 01 - 
Escola B)

Com relação aos “Estudos e Cursos sobre o 
Construtivismo”, a maioria dos professores relatou não ter 
participado de estudos ou cursos a esse respeito. Os poucos 
que participaram relataram que os cursos foram superficiais 
e que os professores não levavam a sério tal trabalho. 
Comentaram também que, por mais que a experiência tenha 
sido válida, não houve continuidade dos cursos. 

O Construtivismo você ia fazer um curso ali, um curso aqui, 
outro curso lá, eles eram vistos bem por cima, mas também 
ninguém sentava para estudar a fundo para ver o que é para 
aplicar de maneira certa, entendeu?   (Prof. 01 - Escola A)

(...) eu tive um curso de três dias, eu achei ótimo o curso, 
mas a gente sabe que na hora de pôr em prática não dá (...). 
(...) a gente sempre aprende, mas depois disso já faz uns ... 
sete anos e mais, não tive mais nada que desse mais base 
para eu poder trabalhar mais (...).  (Prof. 03 - Escola A)

(...) na Escola Padrão né, foi discutido (...) a coordenadora na 
época, trouxe muito material, lemos tudo, é aquela história 
na teoria uma coisa, na prática é outra. Ela trouxe recortes 
de jornal, de revistas, livros sobre Piaget, sobre que mais? 
mas fica só nisso (...).  (Prof.01 - Escola B)

(...) é tudo de um dia para o outro, não tem curso, não tem 
nada, então você ouve: ’olha, o Construtivismo é assim’.    
(Prof. 15 - Escola B)

Quanto ao “Construtivismo e o Ensino e 
Aprendizagem”, alguns professores gostariam de trabalhar 

com o Construtivismo, mas não se sentem preparados, 
precisariam de orientações, conhecimento sobre o assunto 
e de melhores condições em sala de aula. Para eles, dar 
uma aula diferente não significa ser construtivista. 

Eu tenho dificuldades para trabalhar com o Construtivismo. 
(...) eu não estudei com este método. Então desconheço 
como trabalhar mesmo. (...) você procura dar, uma maneira 
diferente de dar, mas esta maneira diferente para mim não 
é o Construtivismo, você entendeu? A gente precisa ter 
mais condições dentro de sala, como fazer um trabalho 
adequado com 45 alunos? (...). (...) mas eu acho que o fator 
mais importante mesmo é a gente não ser preparada para 
isso.    (Prof. 10 - Escola A)

O pessoal começou a usar de uma maneira sem retaguarda. 
(...) eu acho que aí é que a escola se perdeu, sabe, tá certo 
que tinha que ser mudado alguma coisa. Esta maneira de 
construir seria o ideal, mas eu acho que a grande maioria 
dos professores não estavam preparados, eu acho ainda 
que não estão preparados, eu acredito que ainda hoje tem 
muita gente querendo fazer alguma coisa, mas totalmente 
insegura e fica perdida (...).   (Prof. 19 - Escola B)

Alguns professores afirmaram que o construtivismo 
é mais uma das imposições governamentais e que o 
docente, mais uma vez, não é consultado, é mal orientado e, 
consequentemente, não faz o trabalho acontecer. 

(...) eu acho que ele foi mal interpretado e não aplicado como 
deveria (...) pegaram uma teoria e jogaram dentro da escola 
pública ou jogaram dentro da escola particular. (...) eu não 
gosto da maneira que ele foi aplicado, sem embasamento 
teórico, sem estudar a teoria a fundo (...).   (Prof. 01 - Escola 
B)

Isso também é mais uma das coisas impostas pelo 
Governo, eles não falam o que vocês acham disso para 
aplicar e explicar o que é direitinho para gente e a gente ter 
a liberdade de falar sim ou não. Nesta escola não funciona, 
pode ser que na outra funcione.      (Prof. 02 - Escola B)

Com relação à “Implantação do Construtivismo nas 
Escolas”, a maioria dos professores acredita que os professores 
não foram preparados para esta mudança, que esta ocorreu 
muito repentinamente, gerando confusão e incerteza na 
maneira de conduzirem o trabalho pedagógico com os alunos. 

 (...) ele não sabe, ele não foi formado para trabalhar 
no Construtivismo (...) as escolas não prepararam os 
professores,  simplesmente jogaram uma teoria que foi 
confundida com método. (Prof. 14 - Escola A)

(...) porque foi de repente: ‘é construtivismo? então agora 
nós não precisamos mais corrigir cadernos, é só deixar a 
criança à vontade’. Então, muitos professores largaram as 
crianças mesmo (...) foi uma loucura (...) logo no começo 
do construtivismo, a criança chegava na 3ª e na 4ª série e 
você não entendia o que ele escrevia (...) e isso só ocorreu 
porque foi deixando. Foi logo quando comecei a lecionar, 
no O. J., em 91 (...) mas foi de repente, (...) de um ano 
para outro, sem preparo, sem cursos, sem nada. Então eles 
falavam: ‘de hoje em diante não é mais o método tradicional, 
é o Construtivismo’. (Prof. 15 - Escola B)
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Discussão
O que parece ter ficado evidente nos relatos dos 

professores é que eles não são contra o construtivismo no 
campo educacional, mas sim contra a maneira como este 
foi implantado. Constata-se que os professores têm poucas 
informações sobre o assunto para chegarem à conclusão de 
que o construtivismo não é adequado para ser utilizado na 
prática.

A pesquisa de Torres (2004) aponta que o que os 
professores não aceitam são as informações inconsistentes 
que lhes foram passadas sobre o construtivismo. O trabalho 
de Silva (2005) demonstra que os professores e formadores 
não têm uma visão correta do construtivismo. Os conceitos 
são, em geral, distorcidos e baseados em slogans.

Para a maioria dos professores que participaram 
desta pesquisa, o construtivismo é um método de ensino. 
Para outros, este não passou de um modismo nas escolas. 
Considera-se que a imprecisão na definição do que seja o 
construtivismo dificultou a compreensão deste assunto.

Acredita-se que, se os professores tivessem recebido 
informações claras sobre o construtivismo, provavelmente 
teriam se beneficiado das contribuições dessa teoria para o 
contexto educacional ou, ainda, poderiam ter assumido uma 
posição, favorável ou não, sobre a questão. 

Outro aspecto a destacar é que os professores se 
consideram incapazes de trabalhar com esta proposta 
de ensino por falta de preparo, de estudo, de cursos, de 
esclarecimentos e de orientações contínuas nas escolas. 
Os trabalhos de Brewer e Daane (2002), Tatto (1998; 
1999), Welsch-Kinnucan e Jenlink (1998) confirmam 
que os professores, ao serem formados em programas 
de educação baseados no construtivismo, possuem um 
entendimento melhor do significado desta perspectiva, o que 
lhes possibilita decidir se devem ou não inseri-la em suas 
práticas educacionais.

As pesquisas de Massabni (2005) e Ribeiro (1997) 
revelaram que os professores têm noção dos princípios 
construtivistas, valorizam e concordam com esses princípios 
e, ainda, consideram importante a sua aplicação no contexto 
escolar; porém têm dificuldades de inserir a teoria na prática.

Queiroz e Barbosa-Lima (2007) defendem que o 
construtivismo é de grande relevância para a educação e que 
este se tornou orientador para muitas pesquisas no campo da 
área de Ciências. Contudo, esses autores alertam que a maneira 
como o construtivismo está sendo aplicado não está correta.

Para alguns professores, o construtivismo não passa 
de uma imposição governamental. Além disso, parece 
que os que trabalharam com o construtivismo se sentiram 
pressionados a serem construtivistas mesmo sem saberem 
direito o que seria essa proposta de ensino. 

As concepções que a maioria dos docentes 
entrevistados possui sobre o construtivismo apresentam-se 
de forma bastante genérica e, de certa forma, parecem ser 
vagas. De maneira geral, os professores acreditam que, com 
o construtivismo, o aluno constrói seu próprio conhecimento 
e o professor é simplesmente um orientador. Parece que 

os professores receberam informações distorcidas sobre o 
construtivismo. Nesse sentido, Carvalho (2001) esclarece 
que o construtivismo que chegou às escolas parece ter 
confundido ou desorientado mais do que esclarecido o 
trabalho do professor. 

Os resultados deste trabalho também concordam com 
as conclusões da pesquisa de Welsch-Kinnucan e Jenlink 
(1998), na qual detectou-se que os professores consideram 
que, ao trabalhar com a perspectiva construtivista, os 
alunos são construtores de seu próprio conhecimento. 
O estudo de Brewer e Daane (2002) também demonstra 
que os professores acreditam que os alunos constroem 
seu próprio conhecimento a partir do conhecimento que já 
possuem. De acordo com o trabalho de Tatto (1998), os 
professores pesquisados apontaram que a principal função 
do professor é a de encorajar os estudantes a construírem 
seu conhecimento e a questionarem o mundo.

Os depoimentos denunciam que, ao mesmo tempo 
em que foi “jogado” nas escolas, o construtivismo foi retirado 
abruptamente das mesmas. Quando alterações significativas 
são realizadas nas escolas, o professor se sente perdido, 
insatisfeito, excluído e magoado frente à desqualificação e 
depreciação do seu trabalho e da sua pessoa. Nesse sentido, 
na pesquisa de Tatto (1999), alguns professores similarmente 
relataram que não será nada fácil pôr em prática a teoria 
construtivista se não tiverem apoio e orientação. 

Para Macedo (1988), é importante retomar o caráter 
fundamental da formação de docentes para que estes 
compreendam a epistemologia que está por trás de sua prática, 
ou seja, a partir da reflexão de sua ação, diferenciar as tendências 
empiristas, apriorísticas e, se possível, construtivistas que 
permeiam seu trabalho enquanto professor. Somente por meio 
desse procedimento é que o professor terá oportunidade de 
assumir o construtivismo como melhor opção pedagógica; caso 
contrário, a adoção dos pressupostos piagetianos continuará 
a criar justaposições e a impressão de que houve mudança 
apenas superficial na educação brasileira.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos, parece possível 

chegar às seguintes conclusões: 
1) Os professores revelaram ter uma concepção 

de construtivismo imprecisa, insuficiente e, às vezes, 
equivocada. Parece que os professores tiveram contato 
com os discursos menos sistematizados e formalizados do 
construtivismo por meio de materiais difundidos por cursos, 
livros, revistas e até mesmo por meio de diálogos informais 
nas escolas, durante a troca de ideias e experiências com 
outros professores.

2) Parece ter ficado evidente nos relatos dos 
professores que eles não são contra o construtivismo no 
ensino, mas sim contra a maneira como este foi introduzido. 
Os professores queixam-se da falta de suporte teórico, de 
respaldo da equipe técnico/pedagógica e do desrespeito 
das políticas educacionais. Acredita-se que os professores 
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não tiveram acesso aos pressupostos construtivistas, cujo 
principal representante foi Piaget.

3) Os relatos dos professores indicam que as reformas 
estão sendo feitas de forma impositiva e que, além de terem 
que assimilá-las rapidamente para utilizá-las, os professores 
não são incluídos nas elaborações das propostas e são 
muito mal informados.   

4) Partindo do pressuposto de que o construtivismo foi 
transmitido de maneira inadequada aos professores, como 
esperar que os professores realizem reflexões coerentes 
e consistentes sobre os pressupostos construtivistas que 
poderiam subsidiar a sua prática?
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Atenção à primeira infância finlandesa e brasileira: 
alternativas de atendimento, atendimentos alternativos

Tatiane Oliveira Zanfelici

Resumo

Os estudos da OCDE acerca dos benefícios e direitos universais a uma educação infantil de qualidade vêm suscitando discussões sobre 
os padrões desta modalidade de educação em diversos países. Diante disso, a Finlândia, entre outros países escandinavos, destaca-se por 
manter há anos políticas de favorecimento às famílias e crianças que consistem numa ação coerente de unificação das forças do Estado e das 
famílias. O Brasil tem se utilizado de alguns destes programas estrangeiros para atender de forma adaptada aos excluídos das oportunidades 
de educação. A partir de documentos do Ministério das Relações Sociais finlandês, do Ministério da Educação brasileiro, de dados estatísticos 
e literatura científica, o objetivo deste artigo foi descrever, comparar e discutir dois sistemas alternativos de educação similares nos dois países. 
Ressalta-se a importância da ampliação das discussões e pesquisas na área a fim de obter um panorama sobre as vantagens ou desvantagens 
da manutenção destes programas.  

Palavras-chave: Educação infantil, educação não-formal, política governamental.

Brazilian and Finnish early childhood care: options of care, alternative care

Abstract

The OECD studies about the benefits and universal rights to a quality early childhood education have promoted discussions about raising the 
standards of this mode of education in various countries. Thus, Finland, among other Scandinavian countries, stands out for maintaining for years 
of political favoritism to families and children. This is a consistent action to unify the forces of the state and families. Brazil has been using some 
of these foreign programs in order to help the excluded from the opportunities of education. The purpose of this work is to describe , compare and 
discuss two systems of alternative education similar in the two countries, based on the documents from the Finnish Ministry of Social Affairs and 
Health, the Brazilian Ministry of Education, statistical data and scientific literature. We emphasize the importance of broadening the discussions 
and studies in the area in order to get an overview of the advantages or disadvantages of maintaining these programs.

Keywords: Early childhood education, non-formal education, government policy making.

Atención a la primera infancia finlandesa  y brasileña: alternativas de 
atendimiento, atendimientos alternativos

Resumen

Los estudios de la OCDE al respecto de los beneficios y derechos universales a una educación infantil de calidad están suscitando discusiones 
sobre los modelos de este tipo de educación en diversos países. Frente a esto, Finlandia, entre otros países escandinavos, se destaca por 
mantener hace años políticas de beneficio a familias y niños que consisten en una acción coherente de unificar las fuerzas del Estado y de las 
familias. Brasil ha utilizado de forma adaptada algunos de estos programas extranjeros para atender a los excluidos de las oportunidades de 
educación. A partir de documentos del Ministerio de Relaciones Sociales finlandés, del Ministerio de la Educación brasileño, de datos estadísticos 
y literatura científica, el objetivo de este artículo fue describir, comparar y discutir dos sistemas alternativos de educación similares en los dos 
países. Se resalta la importancia de la ampliación de las discusiones e investigaciones en el área con la finalidad de obtener un panorama sobre 
las ventajas o desventajas del mantenimiento de estos programas.

Palabras-clave: Educación infantil, educación no formal, políticas gubernamentales.
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Introdução
Desde a década de 1990, os países membros 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) demonstram uma intensa preocupação 
em investigar a importância de educação e cuidado 
adequados na primeira infância e suas consequências ao 
longo da vida do indivíduo. As questões sobre o assunto 
foram suscitadas, entre outros fatores, a partir de dados 
científicos e socioeconômicos que comprovavam melhores 
resultados no desenvolvimento cognitivo, acadêmico, social 
e emocional das crianças que tiveram acesso a experiências 
precoces e de qualidade nos primeiros anos de vida 
(UNESCO, 2002). Discussões posteriores apontaram que os 
serviços de educação e cuidado infantil funcionariam como 
fator atenuante de condições desfavoráveis de vida, como a 
pobreza; preveniriam ou detectariam precocemente situações 
como as de fracasso escolar; e ainda serviriam como um 
recurso de inclusão social, à medida que proporcionassem 
oportunidades iguais de acesso aos mesmos serviços, sem 
priorizar minorias (UNESCO, 2002). 

Na maioria dos países membros da OCDE, os 
objetivos que fundamentam as políticas de educação e 
cuidado infantil são: fornecer apoio e condições de igualdade 
de oportunidades a crianças em situação de risco e seus 
familiares, possibilitando a integração social, colaborar na 
implantação de instituições que favoreçam o desenvolvimento 
e bem-estar para as crianças, facilitar a transição para o 
ensino fundamental e favorecer o trabalho das mães de 
crianças pequenas, bem como sua conciliação com a vida 
familiar (UNESCO, 2002). Segundo Freitas e Shelton (2005), 
em termos de economia, já foi sugerido que os programas 
destinados à primeira infância sejam encarados por cidadãos 
e governantes como investimento e não como despesa, 
tendo em vista os imensos benefícios que tais programas 
podem proporcionar. Todavia, de acordo com Choi (2002a), 
os governos de países de ideologias tradicionalmente 
orientadas para o mercado, como os Estados Unidos, Reino 
Unido e Austrália, ainda tendem a envolver-se minimamente 
com as políticas de proteção às crianças pequenas e suas 
famílias, ao contrário dos países nórdicos (Dinamarca, 
Finlândia, Noruega e Suécia), pioneiros na criação de tais 
políticas. Haddad (2006) argumenta que o maior envolvimento 
dos países escandinavos nas políticas familiares pode ter 
acontecido como consequência das novas tendências em 
educação que emergiram nos anos sessenta e trouxeram 
aos mesmos países mudanças bastante significativas nos 
conceitos de cuidado e socialização infantil, bem como 
grandes investimentos públicos nesta área. 

Assim como acontece em outros países da América 
Latina, no Brasil, a educação infantil caracteriza-se como 
uma área ainda em desenvolvimento, que necessita de maior 
valorização, investimentos e ampliação dos serviços. Apesar 
de ter sido reconhecida no país como “direito da criança, opção 
da família e dever do Estado” (MEC, 2006, p.5) e incorporada, 
desde 1996, à educação básica, a educação infantil ainda 
deixa a desejar, não contemplando toda a população que a 

requer. Na prática, não é respeitado o direito da criança, nem 
é oferecida a opção aos pais, já que nem todos têm acesso 
a este serviço. O Estado, por sua vez, tem procurado sanar 
as imensas filas de espera por vagas em serviços formais de 
educação infantil com programas alternativos, semelhantes a 
bem-sucedidos modelos de atendimento à primeira infância 
em países desenvolvidos, porém muitas vezes pobremente 
adaptados e de qualidade duvidosa. 

Dois exemplos de programas substitutivos à educação 
formal e comumente utilizados em diversas regiões do Brasil 
são o sistema de creches domiciliares (ou mãe-crecheira) e a 
bolsa-creche. Tais serviços também são comuns na Finlândia 
já há alguns anos, porém uma das diferenças fundamentais 
em relação ao Brasil é o caráter realmente alternativo (e 
não substitutivo) dos programas finlandeses, que podem 
ser escolhidos pelos pais conforme suas necessidades. 
Esta diferença, entre outras tantas quando comparados 
serviços aparentemente semelhantes nos dois países, 
suscitaram o objetivo deste artigo: descrever, comparar 
e discutir os serviços de educação e cuidado público e 
privado, formal e domiciliar; no Brasil e na Finlândia. Para 
tanto, examinaram-se documentos oficiais de ambos os 
países que contemplavam as informações de interesse para 
esta discussão. No caso da Finlândia, esses documentos 
estão disponíveis na Internet no idioma inglês, concentrados 
nas páginas do Ministério das Relações Sociais e Saúde 
(Ministry of Social Affairs and Health) local. Os documentos 
brasileiros consultados, também acessíveis pela Internet, 
foram elaborados pelo Ministério de Educação e Cultura 
(MEC), pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP) 
e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    

Políticas familiares finlandesas: um passo à frente 
no atendimento às crianças pequenas 

Apesar de não ter sido o primeiro país nórdico a investir 
em políticas de bem-estar familiar, desde 1948, a Finlândia já 
demonstrava os primeiros indícios de preocupação na área, 
instituindo um sistema de subsídios para crianças que, por 
muitos anos, foi uma maneira de contribuir na melhoria da 
renda dos cidadãos com filhos pequenos (Finland, 2006b). 
Atualmente, este é um dos países com maior coerência na 
unificação de forças do Estado e da família comprometidas 
com o desenvolvimento integral da criança. Fundamentadas 
nos princípios de bem-estar social, as políticas familiares 
(family policy) finlandesas visam garantir condições materiais 
e psicológicas para que as famílias possam equilibrar suas 
demandas entre trabalho pago e familiar, especialmente em 
situações em que a presença das pessoas é mais exigida, 
como nos primeiros anos de vida da criança ou quando 
existem familiares com alto nível de dependência funcional. 

Além de colaborar na administração de problemas 
frequentemente enfrentados pelos trabalhadores e suas 
famílias - como o estresse profissional e a dificuldade 
de conciliação de horários - e na divisão equitativa dos 
cuidados com os filhos, as políticas familiares apresentam 
diversas alternativas de cuidado e educação que contribuem 
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substancialmente com as condições necessárias para um 
adequado desenvolvimento infantil (Finland, 2006a). Outro 
mérito das políticas familiares é a possibilidade de colaborar 
com a manutenção do emprego das finlandesas, que, devido 
a fatores históricos, sempre estiveram comprometidas com o 
trabalho pago externo aos lares. Evita-se assim que muitas 
mães evadam dos seus empregos para se dedicarem 
exclusivamente ao cuidado com os filhos. Choi (2002b) 
argumenta que tais políticas consequentemente favorecem 
também os filhos de mães que não trabalham, suprindo um 
espaço necessário à educação e estimulação das crianças 
que nem sempre é explorado adequadamente, e diminuindo 
a sobrecarga de trabalho das mães donas de casa.

Os serviços de atenção à primeira infância na 
Finlândia

Segundo o Ministério das Relações Sociais e da 
Saúde (Finland, 2004), após o período de licença parental, 
que na Finlândia dura nove meses e pode ser dividida entre 
pai e mãe, a lei do país impõe que os governos municipais 
responsabilizem-se por garantir às crianças pré-escolares 
(usualmente até os sete anos) uma vaga nos serviços de 
assistência diurna. Para as famílias, o serviço é opcional, 
podendo ser dispensado nos casos em que um dos pais 
preferira afastar-se temporariamente do emprego para se 
dedicar aos cuidados com o filho. Três das alternativas de 
serviços para pré-escolares disponíveis aos finlandeses 
são: 1) centros municipais de cuidado e educação infantil 
(daycare), 2) educação individual ou grupal, supervisionada 
por profissional (family daycare), 3) serviços privados de 
cuidado e educação infantil financiados parcialmente pelo 
governo (private child care allowance).

Os serviços de daycare finlandeses visam combinar 
ensino e cuidado aos alunos pré-escolares, desde o término 
da licença parental até o momento em que a criança completa 
sete anos e deve ser encaminhada para a escolarização 
obrigatória. Este modelo, também conhecido como educare, 
não é comum em todos os países da Europa e emergiu na 
Finlândia devido às necessidades apresentadas pelos filhos 
de pais que trabalham o dia todo (Finland, 2006b). Em vigor 
desde 1996, este atendimento tem sido o preferido entre as 
demais alternativas de educação e cuidado infantil nas famílias 
de crianças entre três e sete anos de idade – 32,4% de tais 
famílias utilizaram o serviço em 2005 (Finland, 2006c).

 Todas as crianças abaixo da idade escolar têm 
direito a este serviço. Para tanto, não é necessário que os 
pais da criança estejam empregados, estendendo assim 
este benefício a filhos de pessoas que não trabalham de 
forma remunerada (por exemplo, donas de casa). A renda 
familiar das crianças também não fundamenta critérios 
de inclusão para a conquista de vagas nos centros de 
educação e cuidado infantil, porém as famílias usuárias 
contribuem mensalmente com o serviço com quantias que 
variam de acordo com sua faixa salarial e as de baixa renda 
são totalmente isentas de custos. Tais contribuições são 
responsáveis pelo suprimento de aproximadamente 15% 

dos gastos do Estado com as daycare. De acordo com a 
tabela de valores vigente até o ano de 2006, o valor desta 
mensalidade nunca ultrapassava o teto de 200 euros para 
o primeiro filho, 180 euros para o segundo filho e 40 euros 
para cada criança subsequente (Finland, 2006c). No ano 
de 2005, as despesas com benefícios para famílias com 
crianças totalizaram aproximadamente 5,2 bilhões de euros, 
isto é, 3% do GDP 1 do país, sendo que 27,2% deste valor foi 
gasto com os serviços de daycare (Finland, 2006b). 

Cerca de 77% das crianças usuárias dos serviços 
de daycare frequentam as instituições em período integral 
(Finland, 2006b). Neste caso, a razão entre profissionais 
(professores ou cuidadores) e alunos é de 1:4 - em grupos 
de crianças abaixo da idade de três anos -, e 1:7 em grupos 
de faixa etária entre três a seis anos. Na modalidade de 
atendimento em tempo parcial, as crianças menores de 
três anos contam com a mesma proporção entre adultos 
e crianças frequentadoras do atendimento integral, porém 
as crianças maiores são organizadas em grupos de treze 
para cada profissional. Os profissionais das daycare 
necessitam ter pelo menos o segundo grau completo, 
obrigatoriamente. Além disso, é exigido que um em cada 
três destes profissionais tenham também o nível superior de 
ensino, como o bacharelado ou mestrado em Educação ou o 
bacharelado em Ciências Sociais (Finland, 2004). 

Além das modalidades de cuidado integral e parcial, 
os governos municipais também provêem instituições que 
trabalham 24 horas para atender aos pais de crianças 
que trabalham em turnos (Finland, 2006a). Como existem 
cidades finlandesas que são bilíngues, o município deve 
assegurar também que seus centros de educação e cuidado 
infantil ofereçam atendimentos no idioma que a mãe da 
criança fala, em uma das linguagens oficiais da Finlândia 
(finlandês ou sueco), e as instituições de daycare municipais 
têm o dever de garantir o suporte necessário para que 
sejam respeitados na educação e no cuidado às crianças 
imigrantes seus idiomas e culturas natais (Finland, 2004). 
O ensino é baseado no currículo escolar local que, por sua 
vez, é derivado do currículo escolar nacional e sua carga 
horária deve oferecer pelo menos 700 horas de educação no 
decorrer do ano letivo, em todos os municípios (três a quatro 
horas diárias) (Finland, 2006b). 

Um outro arranjo de daycare é o family daycare, 
o cuidado infantil supervisionado por um cuidador (ou 
cuidadora) de crianças, o child minder’s. Este profissional 
necessita ser formado em treinamento apropriado, 
preferivelmente tendo sido concluído o curso de qualificação 
vocacional adequado para tais objetivos. Tal tipo de cuidado 
pode ocorrer de forma individual ou em grupos de até 
quatro crianças, nas próprias casas da família, na casa 
do cuidador ou então em espaços abertos ao contato com 
outras crianças, como nos playgrounds (Finland, 2006b). O 
serviço pode ocorrer em tempo parcial, quando a criança 
frequentar uma daycare no período oposto, ou então em 
tempo integral. Neste último caso, a criança não frequentará 

1     Gross Domestic Product – correspondente ao que denominamos 
no Brasil “Produto Interno Bruto” (PIB).
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nenhuma daycare, mas, em contrapartida, os pais optantes 
pelo serviço integral poderão requisitar ao governo um 
subsídio para colaborar nas despesas com o cuidador. O 
valor unitário do subsídio, até dezembro de 2006, era de 
137,33 euros mensais, pagos pelo Instituto do Seguro Social 
diretamente ao cuidador, todavia algumas pessoas recebem 
ainda benefícios suplementares de até 134,55 euros para 
colaborar nas despesas, dependendo do tamanho e renda 
da família (Finland, 2006a). Até o final de 2005, este serviço 
foi o preferido por 11,1% dos pais de crianças menores de 
três anos de idade e 13,4% dos pais de crianças entre três e 
sete anos (Finland, 2006b).

 Quando os pais das crianças menores de sete anos 
preferirem que a educação e os cuidados dos filhos sejam 
proporcionados por instituições privadas, as autoridades 
municipais finlandesas podem conceder um auxílio financeiro 
que contribui com as despesas geradas por esta opção de 
atendimento. Este benefício pode ser recebido desde o 
final da licença parental até o momento em que a criança 
completa sete anos, porém é interrompido se a criança for 
transferida para um centro de educação e cuidado infantil 
municipal. Até o ano de 2006, o valor mensal do subsídio 
correspondia a 137,33 euros mensais por criança, valor 
idêntico ao concedido aos pais que contratam um cuidador 
particular, sendo que o valor suplementar máximo de 134,55 
euros também pode ser ocasionalmente oferecido às famílias 
(Finland, 2006b). Disponível desde 1997, este benefício é 
a alternativa menos requerida pelos cidadãos finlandeses. 
De acordo com estatísticas do ano de 2005, apenas cerca 
de 2,4% dos pais de crianças menores de 3 anos de idade 
utilizaram o subsídio para a contratação de serviços de 
instituições privadas. Dentre os pais de crianças entre três e 
sete anos de idade, a procura pelo benefício ficou em torno 
de 3,8% (Finland, 2006b). Uma explicação para a escassa 
procura pelo benefício é o baixo número de instituições de 
educação e cuidado infantil privadas existentes no país, já 
que, até 2004, mais de 90% dos serviços de daycare eram 
sustentados pelos municípios (Finland, 2004). A porcentagem 
de verbas despendidas com este tipo de benefício é também 
uma das menores entre as destinadas à educação e cuidado 
infantil, constituindo somente 1% do total das despesas do 
governo com políticas familiares (Finland, 2006c). 

 A despeito do caráter voluntário da educação infantil 
finlandesa, um levantamento feito no ano de 2006 com 
crianças de seis anos de idade apontou que 95% destas 
crianças frequentavam os serviços de daycare (Finland, 
2006b). 

Os números nos serviços de atenção à primeira 
infância no Brasil

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2006), 40% das 21.365.869 crianças na 
faixa etária de zero a seis anos de idade frequentavam uma 
creche ou pré-escola até o ano de 2005. Esses números 
são ainda menores quando restritos à faixa de zero a três 

anos de idade, da qual apenas 13% das 11.496.926 crianças 
brasileiras frequentava creche. O censo educacional do 
Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (2006) apontou um 
aumento de 1% no número total de matrículas em creches 
em relação a 2005, porém os estados do Acre, Pará, Amapá, 
Tocantins, Sergipe e São Paulo registraram diminuições 
significativas no número de matrículas neste mesmo período, 
as quais chegaram a uma redução de – 9,97%. 

Mesmo consistindo numa modalidade de educação 
opcional, até o momento, a creche brasileira tem mantido 
um importante espaço de proteção e assistência a muitas 
crianças, inclusive àquelas em situação de risco. Porém, 
além da insuficiência de vagas para atender à demanda, 
muitas creches brasileiras, especialmente as que atendem 
camadas mais baixas, enfrentam ainda uma grande 
carência de recursos que vai desde a falta de profissionais 
especializados até a ausência de instalações básicas, como 
um berçário ou um parque de diversões adequado. Espaços 
físicos e mobiliários importantes para o cuidado infantil ainda 
não estão disponíveis em todas as instituições. Exemplos 
são a enfermaria, presente em menos de 10% das creches 
do país; o fraldário, que só constava em 23,5% destas; 
e a cadeira específica para alimentar bebês (cadeirão), 
encontrada em 25,2% das instituições participantes do 
último censo da educação infantil (INEP, 2000).

Embora a maioria dos serviços de atendimento 
à primeira infância seja mantida basicamente pela rede 
municipal de ensino, o sistema privado ainda é responsável 
por um alto número de instituições de educação infantil, 
constituindo 35,8% do total das creches e 25,77% das pré-
escolas do país (INEP, 2006). O alto índice de instituições 
privadas, somado à baixa quantidade de serviços públicos 
na área, possibilita auxílio na compreensão de alguns dados 
sobre a situação econômica atual das crianças incluídas e 
excluídas no sistema de educação infantil. 

Segundo o IBGE (2007), somente 15,5% das 
crianças de zero a três anos, cuja renda familiar per capita 
não ultrapassava meio salário mínimo na época da pesquisa, 
frequentavam uma creche. Este número elevava-se a 40,7% 
somente nos casos em que a mesma renda era superior a 
três salários mínimos. Quando a questão é a etnia declarada 
pelos participantes do censo educacional, a quantidade 
de alunos que se declaram brancos ou pardos prevalece 
desde a educação infantil, já que, segundo o INEP (2006), 
39,6% desses alunos se declararam brancos e 30,71% se 
declararam pardos. Não declararam sua cor ou raça 17,98% 
dos alunos entrevistados na ocasião e apenas a menor 
parte declarou-se negra, amarela ou indígena, totalizando 
119.048 alunos dos 1.427.942 respondentes (INEP, 2006). 
Assim, desde os primeiros anos escolares, o sistema público 
configura uma situação de exclusão social, em que são 
favorecidos grupos étnicos e socioeconômicos. A educação 
infantil não é garantida como direito, nem cumpre sua meta 
de inclusão social, já que definitivamente não está ao alcance 
de todos aqueles que a requerem. 
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O programa Bolsa-Creche e o sistema de creches 
domiciliares como educação substitutiva

Diante dos números que representam o perfil das 
crianças excluídas do sistema educacional infantil, pode-
se afirmar que, apesar de ter ganhado espaço junto aos 
trabalhadores e suas famílias em diversas regiões do 
país ao longo dos anos, a creche pública ainda não pode 
ser considerada o ambiente dominante ou preferido na 
educação e cuidado da primeira infância. Para preencher 
as lacunas produzidas pelo curto alcance dos serviços de 
educação infantil, o Brasil tem se servido de programas 
informais mantidos por agências governamentais, grupos 
comunitários, fundações e instituições privadas agindo 
em conjunto ou isoladamente. Atualmente, o programa 
bolsa-creche e o sistema de creches domiciliares talvez 
sejam as alternativas mais comumente financiadas pelos 
municípios quando a procura por educação infantil torna-se 
demasiadamente superior à oferta.

 O programa Bolsa-Creche é um subsídio concedido 
por alguns municípios para pagamento parcial ou total 
de creches particulares quando há de filas de espera no 
sistema público. Para participar do programa, as instituições 
interessadas necessitam de um cadastramento, no qual os 
principais critérios para que sejam admitidas é o valor da 
mensalidade (que não deve ultrapassar o valor oferecido 
pelo subsídio quando este oferece cobertura total da 
mensalidade) e a exatidão da documentação necessária 
para funcionamento do estabelecimento de ensino (por 
exemplo, alvará de funcionamento expedido após parecer 
da secretaria da educação, com autorização para atuação 
na educação infantil, plano gestor e adendos, matriz 
curricular e calendário escolar homologados pela secretaria 
da educação). Embora compreensíveis, tais exigências 
desencadeiam barreiras que dificultam a adesão de diversas 
instituições ao programa, já que comumente aquelas 
que atendem os requisitos burocráticos não mantêm 
mensalidades dentro do teto fixado. Além dos problemas já 
conhecidos de falta de verba suficiente para atender a toda 
a demanda, impõem-se ainda mais barreiras às crianças 
menos favorecidas, marginalizando o direito do acesso à 
educação e dificultando a opção por este tipo de serviço.

Outro serviço comum em países como a Finlândia, 
porém bastante questionado na cultura brasileira, é o 
sistema de creches domiciliares ou mãe-crecheira. Segundo 
Bento e Meneghel (2003), tais serviços surgiram no Brasil 
ao final da década de 70, visando sanar provisoriamente 
as necessidades de crianças em situação socioeconômica 
precária que não encontravam vagas na rede oficial de 
ensino. Quase três décadas depois, as creches domiciliares 
ainda são comuns em diversos municípios onde as vagas no 
sistema público de educação infantil são insuficientes para 
atender à demanda. Estes programas são autorizados pelos 
governos municipais, que pagam quantias de até R$ 70,00 a 
mães que se habilitem a cuidar de grupos de até oito crianças 
que morem nos arredores e tenham entre seis meses e seis 
anos de idade. Os alimentos, o botijão de gás e os produtos 

de limpeza utilizados com as crianças podem ser fornecidos 
pelo governo ou doados pela vizinhança. Ao contrário do 
que se possa pensar, essa modalidade de atendimento não 
está presente apenas em regiões relativamente pobres, mas 
tem sido recorrente também em diversas cidades do Sul e 
Sudeste brasileiro. 

Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva (2002) argumentam 
que este sistema não responde de maneira adequada às 
necessidades de educação e cuidado infantil em nosso 
país porque os índices de educação da população são 
predominantemente baixos e há pouco investimento em 
remuneração e formação de pessoal, caracterizando o que 
as autoras chamam de “atender pobremente a pobreza”, 
incentivando a exploração da mão de obra feminina e o 
cuidado não profissionalizado. Além da visível diferença entre 
a formação dos cuidadores e das condições disponíveis no 
sistema de creche domiciliar nos dois países, é importante 
lembrar que, no Brasil, este sistema – tal como o Bolsa-
Creche – é uma maneira paliativa de proporcionar educação 
e cuidado às crianças que não conseguem obtê-los 
formalmente. Portanto, ao contrário do que muitos insistem, 
não pode ser denominado alternativa, já que não é possível 
escolher uma forma mais conveniente de educar entre 
outras opções, como acontece na Finlândia. Para ilustrar 
esta reflexão, é válida a questão anteriormente levantada 
por Rossetti-Ferreira e cols. (2002): embora os programas 
substitutivos ofereçam uma alternativa às famílias que não 
encontram vaga no sistema de educação infantil formal, as 
famílias usuárias optariam por tais serviços em detrimento 
daqueles oferecidos por creches e pré-escolas? 

Considerações Finais
As discussões propostas nos últimos anos a partir do 

estudo realizado pela UNESCO/OCDE (2002) trazem em 
comum a preocupação com a garantia do direito da criança 
a uma educação que contribua para os objetivos de proteção 
em situação de risco, que estimule o desenvolvimento integral 
das crianças e que facilite a transição para a educação 
obrigatória. Contudo, mesmo diante dos sólidos fundamentos 
apresentados pelos estudos da UNESCO como justificativa à 
importância da educação infantil no desenvolvimento integral 
e bem-estar das crianças, o relatório anual Education for All 
Global Monitoring Reports (UNESCO, 2006) destaca que 
a América Latina e o Caribe ainda têm muito a fazer para 
alcançar níveis ótimos de atendimento a esta clientela. O 
mesmo relatório aponta também que a metade dos países 
do mundo ainda não possui políticas de proteção nem leis 
educacionais que favoreçam a primeira infância.

Embora já existam leis e documentos brasileiros que 
tratam sobre os princípios, metas e estratégias para uma 
educação infantil de qualidade, a literatura acerca das formas 
alternativas de educação e cuidado infantil, tão comuns 
em nosso país, ainda á incipiente. É importante que sejam 
incentivadas mais pesquisas baseadas em estatísticas e 
experiências com educação informal e que a sociedade 
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seja levada a discutir e refletir sobre estas alternativas, 
que podem ser compreendidas como avanço ou retrocesso 
social. Programas de baixo custo e qualidade questionável 
desconsideram prejuízos posteriores, que frequentemente 
desencadeiam transtornos aos indivíduos e provavelmente 
levarão a segundas despesas.

O Brasil tem lutado nas últimas décadas para alcançar 
melhorias e abrangência populacional na educação infantil 
formal mesmo que, talvez por ser optativa, esta ainda não seja 
vista como prioritária por muitos. Contudo, para que possam 
ser assegurados seus objetivos de proteção, estimulação e 
inclusão, a educação infantil parece necessitar de fundamentos 
políticos menos assistencialistas e mais emancipatórios que 
visem consolidar esta modalidade educacional como um 
direito universal e não como uma benesse concedida pelos 
governos aos cidadãos mais carentes. 

Este estudo comparou serviços e políticas de dois 
países bastante diferenciados em termos demográficos, 
socioculturais e históricos. Assim, o atendimento finlandês 
não deve ser compreendido como modelo ou meta a 
ser alcançada pelos programas brasileiros. Pretendeu-
se proporcionar uma reflexão a partir de formas bastante 
diferenciadas de organização e entendimento acerca da 
educação infantil, apresentando-se, para tanto, um conjunto 
de políticas bastante consolidado e bem-sucedido em seu 
país de origem, os quais podem trazer indícios para ações que 
colaborem para reformulações nas políticas educacionais e 
atendam às necessidades de nossas crianças e sociedade.
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Síndrome de Burnout: um estudo comparativo entre 
professores das redes pública estadual e particular

Andressa Pereira Lopes 
Édel Alexandre Silva Pontes

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar se professores da rede pública estadual e professores da rede particular possuem diferentes dimensões 
de burnout (exaustão emocional, despersonalização e realização profissional), como também procurou verificar se variáveis demográficas, 
profissionais e laborais associam-se às dimensões de burnout de forma diferenciada nesses dois grupos. A amostra, do tipo conveniência, foi 
composta por 40 professores do ensino médio e fundamental, 20 da rede pública estadual e 20 da rede particular, sendo esses profissionais 
exclusivos de cada rede. Foi utilizado como instrumento o Maslach Burnout Inventory (MBI) – forma ED – professores, e um questionário 
elaborado para estudar as variáveis. Os resultados obtidos revelaram que estatisticamente os dois grupos possuem diferentes dimensões de 
burnout, como também se verificou que tais dimensões associaram-se às variáveis de forma distinta nesses grupos. 

Palavras-chave: Stress ocupacional, professores, ensino público.

Burnout Syndrome: a comparative study between teachers of state and 
private school systems

Abstract 

The goal of this study was to investigate whether teachers from state and private schools have different perception of burnout (emotional exhaustion, 
depersonalization and professional achievement). We also attempt to verify whether the demographic, professional and laborial variables are 
related to the dimensions of burnout in a differentiated ways in these two groups. The sample is composed of 40 teachers from high school and 
fundamental teaching, being 20 of them from the state and 20 from the private school. We use the Maslach Burnout Inventory (MBI) - ED-form  as 
a tool for our work. We also apply  a questionnaire designed to study the variables. The results reveal that statistically the two groups have different 
perceptions of burnout. However, such perceptions are associated with the variables in a distinct way in these groups.

Keywords: Occupational stress, teachers, public school education.

Síndrome de Burnout: un estudio comparativo entre profesores de las redes 
pública estatal y particular

Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar si profesores de la red pública estatal y profesores de la red particular poseen diferentes dimensiones 
de Burnout (agotamiento emocional, despersonalización y realización profesional), como también buscó verificar si variables demográficas, 
profesionales y laborales se asocian a las dimensiones de Burnout de forma diferenciada en esos dos grupos. La muestra, del tipo conveniencia, 
fue compuesta por 40 profesores de de la enseñanza primaria y secundaria, 20 de la red pública estatal y 20 de la red particular, siendo 
estos profesionales exclusivos de cada red. Fue utilizado como instrumento el Maslach Burnout Inventory (MBI) – forma ED – profesores, y un 
cuestionario utilizado para estudiar las variables. Los resultados obtenidos revelaron que estadísticamente los dos grupos poseen diferentes 
dimensiones de Burnout, como también se verificó que tales dimensiones se asociaron a las variables de forma distinta en estos grupos.

Palabras-clave: Estres ocupacional, profesores, enseñanza en la escuela pública.



276

Introdução
Nos dias atuais, estar inserido no mercado de 

trabalho significa fazer parte de uma classe privilegiada, que 
lutou para conseguir um emprego e que luta constantemente 
para permanecer nele. Uma sociedade guiada por valores 
capitalistas impõe um ritmo de competitividade, sobrecarga 
e estresse no cotidiano das pessoas que trabalham. Seja 
qual for a área, seja qual for a função, os tempos de hoje 
exigem muito do trabalhador. O trabalho proporciona uma 
identidade ao indivíduo. Por um lado, ele pode ser uma 
atividade prazerosa, que leva à independência e à realização 
pessoal; mas, por outro, pode transformar-se em uma 
atividade geradora de conflitos, desmotivação e doença.

A Síndrome de Burnout é o reflexo do trabalho como 
forma de desprazer. Em virtude disso, a legislação brasileira, 
com a Lei nº 3.048/99 (Lei que regulamenta a Previdência 
Social), contempla a Síndrome de Esgotamento Profissional 
(burnout) como doença do trabalho. 

Benevides-Pereira (2003) afirma que é devido a 
Freudenberger e a Maslach & Jackson, nas respectivas 
décadas de 70 e 80, a difusão do termo e dos estudos sobre 
a Síndrome de Burnout. Dessa forma, observa-se que esta 
síndrome não é um fenômeno novo, mas que está tendo 
significativa repercussão atualmente, devido à quantidade 
de pesquisas científicas que estão sendo feitas relacionando 
a síndrome com diversas profissões. 

Burnout é uma expressão inglesa que significa 
“perder o fogo”, “perder a energia”. Existem várias definições 
e modelos/abordagens acerca da Síndrome de Burnout. 

Segundo Carlotto e Palazzo (2006), a definição de 
Maslach e Jackson sobre a Síndrome de Burnout é a mais 
aceita. Benevides-Pereira (2002) afirma que essa perspectiva 
é a mais adotada, devido à grande repercussão do MBI, um 
instrumento elaborado por Maslach e Jackson, que avalia três 
dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de 
realização profissional. A exaustão emocional é caracterizada 
pela perda de energia e entusiasmo na prática profissional. A 
despersonalização caracteriza-se por tratar de maneira distante 
os colegas, clientes e todos os envolvidos na organização – 
endurecimento afetivo, “coisificação” da relação. Finalmente, 
a falta de realização no trabalho caracteriza-se quando 
o trabalhador se sente insatisfeito com seu desempenho 
profissional, avaliando-se de forma negativa. 

Apesar da falta de consenso em relação à teoria 
e à definição referente à Síndrome de Burnout, a maioria 
dos autores concorda em dois pontos em relação à 
suscetibilidade à Síndrome de Burnout. Benevides-Pereira 
(2002) afirma que o primeiro ponto é quando se referem 
aos profissionais que trabalham diretamente com pessoas, 
tendo que a todo o momento assisti-las. O segundo ponto é 
em relação ao caráter laboral, sendo este um processo que 
se dá em resposta à cronificação do estresse ocupacional 
e traz consequências negativas individuais, profissionais, 
familiares e sociais (Benevides-Pereira, 2003).

O estudo sobre a Síndrome de Burnout em 
professores vem crescendo e chamando a atenção dos 

pesquisadores (Silva e Carlotto, 2003). No Brasil, um estudo 
feito pela Universidade de Brasília (UnB) com trabalhadores 
da educação – professores, funcionários e especialistas da 
educação da rede pública estadual de todo o país – mostra 
que 48% dos entrevistados apresentavam algum sintoma da 
síndrome. Nos Estados Unidos, a situação é tão grave que as 
companhias de seguro americanas consideram a profissão 
de professor como de alto risco (Bock e Sarriera, 2006).  

Muitos estudiosos têm buscado identificar as 
causas do burnout em professores. Faber (conforme 
citado por Carlotto, 2002) parte da ideia das causas como 
uma combinação de fatores individuais, organizacionais e 
sociais, havendo, dessa forma, uma interação que produziria 
uma percepção de baixa valorização profissional, tendo 
como resultado o burnout.  Já para Maslach e Jackson 
(conforme citado por Carlotto, 2002), os professores têm 
um nível de expectativa muito grande que não pode ser 
totalmente preenchido. Segundo Cabrera e Elvira (2004), as 
variáveis sociodemográficas e variáveis relacionadas com 
as atitudes e a personalidade do sujeito são fatores que 
estão relacionados com a etiologia do burnout; e também 
a relação com o aluno tem sido apontada como uma das 
maiores causas (Carlotto, 2002). Codo e Vasrques-Menezes 
(1999) relatam que muitas pesquisas apontam os problemas 
de indisciplina na escola como um dos fatores causadores 
de burnout, bem como a violência, pais omissos, classes 
superlotadas, falta de autonomia, salários inadequados, falta 
de perspectiva de ascensão na carreira são alguns fatores 
que têm se apresentado associados ao burnout. 

A escola é uma instituição essencial na estrutura de 
qualquer sociedade. Ela é uma comunidade que tem como 
missão auxiliar na formação de seus indivíduos.

Demo (2007) aponta uma considerável distância 
entre a escola pública e particular no Brasil. Para esse autor, 
a escola particular é gerida pela iniciativa privada com base 
na pressão do mercado e dos pais dos alunos, professores 
não estáveis, pressão contra greves e funcionamento 
sistemático mais ou menos confiável. 

Soratto e Oliver-Heckler (1999) relatam que a escola 
pública segue o modelo do serviço público, que é vertical 
e de hierarquia de linha, ou seja, o poder para se tomar 
decisões na escola é fragmentado. Silva e Carlotto (2003) 
acrescentam relatando que o trabalho dos professores 
geralmente é realizado sob alguns fatores potencialmente 
estressores como: baixos salários, escassos recursos 
materiais e didáticos, classes superlotadas, tensão na 
relação com alunos, excesso de carga horária, inexpressiva 
participação nas políticas e no planejamento institucional e 
falta de segurança no contexto escolar.

“Em ambos os sistemas, a atividade fundamental é 
‘dar aula e prova’ em ambiente prevalente instrucionista, ou 
seja, reprodutivo” (Demo, 2007, p. 182).

Esteve (1999) afirma que o ensino de qualidade 
existe, nos locais onde existe, devido a um voluntarismo de 
alguns professores que, frente à tentação do abandono e 
da demissão, expressam entusiasmo e energia, suprindo, 
dessa forma, a falta de recursos. 
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Diante do exposto, o estudo teve como objetivo 
verificar as hipóteses: H1 existe diferença entre as dimensões 
de burnout nos professores das redes pública estadual e 
particular de ensino; H2 variáveis demográficas, profissionais 
e laborais associam-se às dimensões de burnout de forma 
diferenciada em professores da rede pública estadual e 
particular de ensino. 

Método

Participantes
O estudo teve, como amostra de conveniência, 40 

professores, dentre os quais 26 homens e 14 mulheres, que 
lecionam em escolas públicas e particulares da cidade de 
Maceió. Foram selecionados 20 professores de cada sistema 
de ensino, sendo esses grupos exclusivos de cada rede, ou 
seja, não participaram da pesquisa professores que tivessem 
vínculos com as duas instituições simultaneamente. 

As escolas particulares são instituições de referência 
de ensino de qualidade e  situam-se em regiões nobres da 
cidade. Quadro oposto do que acontece com as escolas 
públicas estaduais. 

Instrumentos
Aplicou-se um questionário que foi elaborado com a 

finalidade de atingir um dos objetivos do estudo. Nele havia 
questões referentes às variáveis demográficas, profissionais 
e laborais.

O Maslach Burnout Inventory (MBI) – forma ED – 
professores, foi o segundo instrumento utilizado na pesquisa. 
Ele foi utilizado para avaliar a Síndrome de Burnout. De acordo 
com Silva e Carlotto (2003), este instrumento foi traduzido 
para a língua portuguesa e validado por Benevides-Pereira 
(2002). Esse inventário é autoaplicado e avalia como o 
sujeito vivencia o trabalho em três dimensões estabelecidas 
pelo modelo de Maslach: exaustão emocional (9 itens), 
Realização Profissional (8 itens) e Despersonalização 
(5 itens), totalizando 22 itens. Foi utilizado o sistema de 
pontuação de 1 a 5, também usado por Tamayo na adaptação 
brasileira do instrumento, pois foi verificado que os sujeitos 
apresentavam dificuldade em responder muitos itens dos 
instrumentos, devido à especificidade dos critérios da 
escala original. Dessa forma, empregou-se: 1 para “nunca”, 
2 para “algumas vezes ao ano”, 3 para “algumas vezes ao 
mês”, 4 para indicar “algumas vezes na semana” e 5 para 
“diariamente”.  

As propriedades psicométricas do MBI foram 
comprovadas em vários estudos. A consistência interna das 
três dimensões do inventário é satisfatória, apresentando 
um alfa de Cronbach que vai de 0,71 a 0,90 (Carlotto, 2002). 
Benevides-Pereira (2002) refere que o MBI possui validação 
fatorial (itens com saturação acima de 0,40), consistência 
interna (EE = a de 0,90; DE = a de 0,79 e RP = a de 0,71) e 
validação convergente. 

Procedimento
Inicialmente, foi realizado um contato com a 

direção das escolas e com a orientadora pedagógica de 
cada instituição para apresentar o objetivo do estudo, a 
fim de obter a autorização e o apoio para a aplicação dos 
instrumentos. Após o consentimento, foi utilizado o intervalo 
de trinta minutos para explicar a pesquisa aos professores e 
saber quem gostaria de participar. Depois que os professores 
aceitaram fazer parte do estudo, foi aplicado o questionário 
cujo propósito foi levantar as variáveis demográficas, 
profissionais e laborais, seguido do Maslach Burnout 
Inventory (MBI) – forma ED – professores.

Resultados
O Banco de Dados foi digitado no Microsoft Office 

Excel 2003. Foram calculadas medidas descritivas, desvios-
padrão (DP) e foi utilizado o teste t de Student e de correlação 
de Pearson.

Através da análise descritiva, delineou-se o perfil dos 
sujeitos da pesquisa.

Verifica-se que os professores da rede pública estadual 
são 65% do gênero feminino e 35%  do gênero masculino, 
possuem idade média de 44 anos, concentrando-se na faixa 
de 41 a 50 anos; 80% são casados e 20% solteiros. Os 
professores da rede particular são 95% do gênero masculino 
e 5% do gênero feminino, possuem idade média de 37 anos, 
concentrando-se na faixa de 31 a 40 anos, 85% são casados, 
10% são solteiros e 5% não informaram. 

Em relação à variável profissional, os professores 
da rede pública estadual lecionam para uma média de 7,85 
turmas (DP=3,5) e possuem uma média de 15,25 anos 
(DP=10,20) de experiência profissional. Os professores da 
rede particular ensinam para uma média de 14,3 turmas, 
(DP= 7,16) e possuem uma média de 13,1 anos (DP= 8,81) 
de experiência profissional. 

No perfil laboral desses profissionais, no item “O 
que mais dificulta o exercício profissional” (Tabela 1), os 
professores da rede pública estadual tiveram como respostas 
mais frequentes: barulho em sala de aula (23,4%) e falta 
de interesse dos alunos (41,6%). Quanto à frequência de 
satisfação no trabalho, 10% respondeu “raramente”; 50%, 
“às vezes”; 35%, “freqüentemente”; e 5%, “sempre”.  Na rede 
particular, a resposta mais frequente dos participantes foi a 
falta de interesse dos alunos (16%) e em relação à frequência 
de satisfação no trabalho, 10% respondeu “raramente”; 25%, 
“às vezes”; 30%, “freqüentemente”; e 35%, “sempre”.

No que diz respeito aos resultados de burnout, 
verifica-se, através do teste t de Student (α = 0,05), que os 
professores da rede pública estadual apresentam índices 
médios estatisticamente maiores (2,93) que os professores 
da rede particular (2,53) em exaustão emocional (p = 
0,000562977). Em relação à despersonalização, não 
houve diferença estatisticamente significativa nas médias: 
1,6 nos professores da rede púbica estadual e 1,71 na 
rede particular de ensino (p = 0,379776). Já em relação à 
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realização profissional (p = 0,0000096589), os professores 
da rede pública estadual apresentam índices médios 
estatisticamente mais baixos (3,39) que os professores da 
rede particular (3,84) (Tabela 2).

Por meio da análise de correlação de Pearson, foi 
identificada associação estatisticamente negativa da idade 
(r = -0,39) com a dimensão de exaustão emocional nos 
professores da rede particular, ou seja, quanto maior a 
idade, menor será a exaustão emocional.  Nos professores 

da rede pública estadual, houve associação estatisticamente 
negativa entre idade (r = -0,45) e a dimensão “realização 
profissional”, ou seja, quanto maior a idade, menor o 
sentimento de realização profissional (Tabela 3). 

 Foi verificada nos professores da rede particular uma 
associação positiva e significativa entre número de turmas 
(r = 0,50) e carga horária (r = 0,61) em relação à dimensão 
“exaustão emocional”, indicando que: quanto maior o 
número de turmas e a carga horária do professor, maior a 

O que mais dificulta o exercício profissional / Escola Pública Particular Total

Barulho 12 (66,7%) 6 (33,6%) 18 (23,4%)

Salário 7 (77,8%) 2 (22,2%) 9 (11,7%)

Condições físicas 7 (100%) 0 7  (9%)

Falta de interesse dos alunos 16 (50%) 16 (50%) 32 (41,6%)

Falta de material didático 5 (100%) 0 5 (6,5%)

Outros 4 (100%) 0 4  (5,2%)

Todos 2 (100%) 0 2 (2,6%)

Total 53 (68,8%) 24 (31,2%) 77 (100%)

Tabela 1. O que mais dificulta o exercício profissional do professor

Dimensões Escola  Média Variância Stat t P(T<=t) bi-caudal

Exaustão Emocional Pública
Particular

2,93
2,53

1,388
1,077 3,48 0,000562977

Despersonalização Pública
Particular

1,6
1,71

0,848
0,713 -0,88 0,379776

Realização Profissional Pública
Particular

3,39
3,84

0,943
0,690 -4,50 9,6589E-06

Tabela 2. Comparação das dimensões de burnout por rede de ensino

EE DE RP Idade Nº de
Filhos

EE x 0,27 -0,55 -0,39 -0,11
DE 0,27 X -0,40 -0,14 -0,08
RP 0,03 -0,23 X 0,21 -0,1
Idade -0,16 -0,19 -0,45 x 0,77
Nº de filhos -0,10 -0,27 -0,02 0,36 x

Tabela 3: Matriz de correlação entre a variável demográfica e as três dimensões de burnout de acordo com cada rede 
de ensino (EE: Exaustão Emocional, DE: Despersonalização, RP: Realização Profissional). (Os valores abaixo da 
diagonal correspondem aos professores da rede pública estadual e os acima, aos professores da rede particular.)  
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tendência de elevação do nível de desgaste emocional. Já 
nos professores da rede pública estadual, a associação foi 
estatisticamente negativa entre o tempo de ensino (r = -0,42) 
e a dimensão “despersonalização”, logo: quanto maior o 
tempo de ensino, menor a tendência a um contato frio e 
impessoal em relação às pessoas do ambiente de trabalho 
(Tabela 4).  

Foi identificada nos professores da rede particular 
uma associação estatisticamente negativa e significativa em 
relação à satisfação no trabalho (r = -0,56), relacionamento 
com o colega (r = -0,50) e satisfação com o salário (r = -0,32) 
com a dimensão “exaustão emocional”, isso significa que, 

quanto maior for a satisfação no trabalho e com o salário e 
a relação com os colegas, menor será o nível de desgaste 
emocional. Como também, quanto maior a relação com os 
colegas de trabalho e com os alunos, menor será a tendência 
de tratá-los de forma fria e impessoal. Nesse caso, as 
variáveis “relação com o colega e com o aluno” se associaram 
de forma negativa à dimensão “despersonalização”. Ainda 
nesse grupo, houve uma associação estatisticamente 
positiva em relação à satisfação no trabalho (r = 0,62), 
relação com o colega (r = 0,49) e relação com o aluno (r 
= 0,30) em relação à dimensão “realização profissional”. O 
que significa dizer que, quanto maior essa variável, maior é 

EE DE RP Nº de
turmas

Tempo
 de ensino

Carga
horária

EE x 0,27 -0,55 0,50   -0,25 0,61

DE 0,27 x -0,40 0,25 -0,01 0,25

RP 0,03 -0,23 x -0,12 0,22 -0,25

Nº de turmas -0,07 0,24 -0,19 x 0,01 0,57

Tempo de ensino -0,29 -0,42 -0,04 -0,05 x -0,08

Carga horária -0,06 0,08 -0,20 0,28 -0,08 x

Tabela 4: Matriz de correlação entre a variável profissional e as três dimensões de burnout de acordo com 
cada rede de ensino (EE: Exaustão Emocional, DE: Despersonalização, RP: Realização Profissional).
(Os valores abaixo da diagonal correspondem aos professores da rede pública estadual e os acima aos 
professores da rede particular). 

EE DE RP Satisfação no
 Trabalho

Relação
colega

Relação 
aluno

Satisfação
salário

EE X 0,27 -0,55 -0,56 -0,50 0,11      -0,32

DE 0,27 x -0,40 -0,25 -0,37 -0,39 -0,16

RP 0,03 -0,23 x 0,62 0,49 0,30 0,15

Satisfação no
trabalho -0,24 -0,10 0,62 X 0,11 0,20 0,07

Relação
colega -0,12 -0,42 0,29 0,17 X 0,11 0,40

Relação
aluno -0,003 -0,54 0,17 -0,01 0,31 x

0,21

Satisfação
salário -0,19 -0,13 0,09 0,47 0,04 -0,18 x

Tabela 5: Matriz de correlação entre a variável laboral e as três dimensões de burnout de acordo com 
cada rede de ensino (EE: Exaustão Emocional, DE: Despersonalização, RP: Realização Profissional). 
(Os valores abaixo da diagonal correspondem aos professores da rede pública estadual e os acima aos 
professores da rede particular)
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o sentimento de realização profissional. Com os professores 
da rede pública estadual houve associação negativa com o 
colega (r = -0,42) e com o aluno (r = -0,54) em relação à 
dimensão “despersonalização”; como também a satisfação 
no trabalho (r = 0,62) associou-se à dimensão “realização 
profissional” de forma positiva (Tabela 5). 

Discussão
O objetivo inicial da pesquisa foi analisar se havia 

diferença estatisticamente significativa entre as dimensões 
de burnout nos professores das redes pública estadual e 
particular de ensino. Os resultados obtidos comprovam 
essa primeira hipótese. Os professores da rede pública 
estadual possuem índices médios estatisticamente maiores 
em relação à dimensão exaustão emocional e índices 
médios estatisticamente menores em relação à dimensão 
realização profissional comparados aos professores da rede 
particular de ensino. Isso remete a Maslach e Leiter (1999), 
os quais afirmam que muitos pontos em exaustão emocional 
e despersonalização e poucos pontos em realização 
profissional significam que os profissionais estão passando 
por um desgaste físico e emocional. 

A fim de corroborar com os resultados acima, Carlotto 
(conforme citado por Benevides-Pereira, 2002) afirma que 
há uma correlação inversa entre burnout e satisfação 
ocupacional. Os resultados deste estudo mostram que 
50% dos professores do ensino público estadual às vezes 
sentem-se satisfeitos com o trabalho, diferente dos da rede 
particular, dentre os quais 30% apontaram sentirem-se 
satisfeitos frequentemente e 35%, sempre.  

Já a segunda hipótese da pesquisa – se variáveis 
demográficas, profissionais e laborais associavam-se às 
dimensões de burnout de forma diferenciada – foi confirmada 
por meio da correlação de Pearson. 

Quando foi analisada a relação entre as dimensões 
de burnout e as variáveis demográficas, identificou-se uma 
associação estatisticamente negativa da idade (r = -0,39) 
com a dimensão de exaustão emocional nos professores da 
rede particular. Nos professores da rede pública estadual, 
houve associação estatisticamente negativa entre idade (r = 
-0,45) e a dimensão “realização profissional”. Nos resultados 
desse estudo, professores da rede particular são mais 
novos que os da rede pública. A idade é um dos agentes 
estressores que facilita ou inibe o burnout. Muitos estudos 
observam maior incidência da síndrome em profissionais 
mais jovens (Benvides-Pereira, 2002). Carlotto (2002) 
aponta que professores menores de 40 anos apresentam 
maior risco de incidência de burnout devido às expectativas 
irrealistas em relação à profissão.

Em relação às variáveis profissionais, foi verificada, 
nos professores da rede particular, uma associação positiva 
e significativa entre número de turmas (r = 0,50) e carga 
horária (r = 0,61) em relação à dimensão exaustão emocional. 
De acordo com os resultados, esses profissionais lecionam 
em uma quantidade maior de turmas que os participantes 

da outra rede de ensino. Carlotto e Palazzo (2006) apontam 
que a carga horária é um elemento associado à exaustão 
emocional; devido ao crescimento do ensino particular, para 
atender mais alunos, o professor aumenta a carga horária, o 
que gera exaustão emocional.  

Ao analisar a relação entre a variável laboral e as 
dimensões, observou-se, nos professores da rede particular, 
uma associação estatisticamente negativa e significativa em 
relação à satisfação no trabalho (r = -0,56), relacionamento 
com o colega (r = -0,50) e satisfação com o salário (r = -0,32) 
com a dimensão “exaustão emocional”; as variáveis “relação 
com o colega e com o aluno” associaram-se de forma negativa 
à dimensão “despersonalização”. Ainda nesse grupo, houve 
uma associação estatisticamente positiva em relação à 
satisfação no trabalho (r = 0,62), relação com o colega (r = 
0,49) e relação com o aluno (r = 0,30) em relação à dimensão 
“realização profissional”. Com os professores da rede pública 
estadual, houve associação negativa relacionamento com o 
colega (r = -0,42) e relacionamento com o aluno (r = -0,54) 
em relação à dimensão “despersonalização”; como também 
a satisfação no trabalho (r = 0,62) associou-se à dimensão 
“realização profissional” de forma positiva. Carlotto e 
Palazzo (2006) afirmam que a relação professor-aluno é um 
componente essencial da atividade docente. Logo, pode ser 
fonte de prazer quando essa relação estabelece-se de forma 
adequada e satisfatória, ou pode funcionar como elemento de 
tensão e estresse quando ocorre o contrário. Ainda afirmam 
que analisar o resultado quanto à despersonalização é de 
extrema importância para o estudo. 

Esse estudo apontou que professores da escola 
pública estadual possuem maior exaustão e menor realização 
profissional que os participantes da rede particular. O motivo 
deste quadro não se sabe. O ideal seria que houvesse 
mais pesquisas com o objetivo de investigar a etiologia 
da Síndrome de Burnout nesses profissionais, sendo uma 
analise por rede de ensino. Também é relevante afirmar 
que tais resultados não podem ser generalizados, uma vez 
que a literatura é escassa em relação à comparação entre 
professores das redes pública estadual e particular, fazendo-
se necessário aprofundar os resultados obtidos.
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Relação família-escola: práticas educativas utilizadas 
por pais e professores

Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira 
Adriana Wagner

Resumo
Este estudo analisa as continuidades e descontinuidades na relação família-escola frente aos problemas de comportamento da criança, 
investigando a utilização e as percepções sobre as práticas educativas de pais e professores em ambos os contextos, bem como a existência 
de ações conjuntas. Participaram do estudo 4 progenitores e 4 professoras de escolas privadas de Porto Alegre, respondendo, cada um deles, 
a duas entrevistas cujos dados sofreram análise de conteúdo. Os resultados apontaram heterogeneidade das práticas educativas parentais e 
diferentes níveis de conhecimento entre os participantes acerca das práticas utilizadas, revelando fronteiras rígidas entre a família e a escola. 
Identificou-se a supremacia do saber das professoras sobre os pais, reforçada pelo fato das atitudes conjuntas enfocarem o caráter curativo 
e orientador da escola sobre a família. A discussão dos dados propõe alternativas para uma intervenção conjunta família-escola frente aos 
problemas de comportamento das crianças. 

Palavras-chave: Relações pais-escola, práticas de criação infantil, criança-problema.

Family-school relationship: parents and teacher’s educative practices 

Abstract
This article aims to analyze the family-school relationship and its continuity and discontinuity towards child behavior problems. We investigate 
the perception and use of child-rearing practices by parents and teachers, within both contexts. We also investigate whether there were some 
planned joint activities towards child behavior problems. Four parents and four teachers from Porto Alegre private schools have participated in this 
study by answering two interviews.  These interviews were analyzed according to their content. The results indicated heterogeneity in the parents’ 
educative practices, distinct levels of  knowledge about educative practices among the participant subjects. They reveal a clear boundary between 
family and school. It was identified the supremacy of teacher´s knowledge over parents´ knowledge. This was reinforced by the fact that joint 
activities focused on the family orientation by the school. The results were discussed and we proposed alternatives to a family-school integrative 
intervention towards child behavior problems. 

Keywords: Parent-school relationship, child-rearing practices, problem children.

Relación familia-escuela: prácticas educativas usadas por padres y 
profesores

Resumen
Este estudio analiza las continuidades y discontinuidades en la relación familia-escuela frente a los problemas de comportamiento del niño, 
investigando la utilización y las percepciones sobre las prácticas educativas de padres y profesores en ambos contextos; así como la existencia 
de acciones conjuntas. Participaron del estudio cuatro progenitores y cuatro profesoras de escuelas privadas de Porto Alegre, respondiendo 
cada uno de ellos a dos entrevistas; cuyos datos fueron sometidos a Análisis de Contenido. Los resultados indicaron heterogeneidad de las 
prácticas educativas parentales y diferentes niveles de conocimiento entre los participantes acerca de las prácticas utilizadas, revelando fronteras 
rígidas entre la familia y la escuela. Se identificó la supremacía del saber de las profesoras sobre los padres, reforzada por el hecho de que las 
actitudes conjuntas enfocan el carácter curativo y orientador de la escuela sobre la familia. La discusión de los datos propone alternativas para 
una intervención conjunta familia-escuela frente a los problemas de comportamiento de los niños.

Palabras-clave: Relaciones padre-escuela, prácticas de crianza infantil, niño problema.
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Introdução
Desde o surgimento da escola como instituição social 

e sistema de educação formal, suas raízes encontram-se 
entrelaçadas à família, embora sua concepção existisse 
desde a Paideia. No entanto, situa-se o surgimento da 
escola como formalização e institucionalização do ensino a 
partir da Idade Moderna (Silveira, 2003), estabelecendo-se 
como sistema de ensino formal para cumprir o que a Igreja 
já não dava conta plenamente (Dabas, 2005). 

A modernidade delegou ao saber um lugar 
de excelência, tornando-o exclusividade dos bancos 
acadêmicos. As relações tornaram-se marcadas pela lógica 
do saber, pontuando diferenças intelectuais, hierarquizando 
os sujeitos e tendo um propósito de universalização (Dabas, 
2005; Carvalho, 2004; Harvey, 1989; Viana, 2005). 

Durante estes anos, construiu-se a ideia de que a 
escola é responsável pela educação formal das crianças e 
adolescentes, enquanto a família o é pela educação informal. 
Tal ideia parece ser sustentada até hoje por crenças e ideais 
que mantêm distantes e dissociados os âmbitos das relações 
e funções de ambos os sistemas (Chechia & Andrade, 2005; 
Oliveira, 2002; Viana, 2005). Mesmo com tantas mudanças 
políticas, sociais e relacionais, a escola parece ainda distanciar 
as famílias e buscar conservar seu domínio sobre o saber 
através da crença de omissão dos pais (Viana, 2005).

A relação família-escola pode ser analisada tanto 
sob um prisma sociológico, como psicológico, conforme 
Oliveira (2002). Numa perspectiva sociológica, destaca-se 
o caráter socializador desta relação e as diferenças sociais 
e culturais entre ambas. Já o prisma psicológico parte 
da importância das primeiras relações vividas na família 
(socialização primária) e suas implicações no processo 
escolar (socialização secundária). Por isso, entende-se que 
muitos processos, a partir desse olhar, pressupõem como um 
objetivo da escola também educar as famílias, fornecendo 
informações sobre o desenvolvimento e educação infantil 
e atendimento psicológico. Tais ideias ressaltam o caráter 
curativo de um sistema sobre o outro.

Tal análise sob o prisma psicológico concede à 
família, ainda, o valor explicativo dos problemas das 
crianças e adolescentes. Assim, inicia-se também uma nova 
matriz nas relações professores-pais/família-escola; na qual 
se torna importante que professores conheçam e tenham 
informações a respeito da vida familiar de seus alunos. A 
partir disso, aceita-se que os professores orientem os pais 
a respeito da educação das crianças e de sua formação 
psíquica (Dowling, 1996; Oliveira, 2002).

A comunicação e a troca de informações entre a 
família e a escola parece ser objeto de controvérsias, pois 
são avaliadas tanto de forma positiva como negativa. A 
intensa circulação de conceitos, métodos, valores e ideais 
entre as instituições podem gerar uma confusão quanto a 
seus objetivos (pulverizando-os, modificando-os, afastando-
os, desconstruindo-os etc.), sendo utilizada, por vezes, 
como intromissão na vida das famílias (Oliveira, 2002). Esta 
crença tende a se traduzir em atitudes paternalistas e “de 

especialistas”, não favorecendo as relações família-escola 
(Vila, 2003).

De uma forma positiva, a existência de tais canais 
de comunicação e de participação entre a vida familiar e 
escolar pode também favorecer o desenvolvimento infantil 
e da relação família-escola. Estudos recentes têm reiterado 
a importância da comunicação e da participação entre os 
sistemas como uma importante fonte de retroalimentação 
(ou feedback) permanente, promovendo a transição da 
criança entre um sistema e outro e assim seu crescimento 
(Carvalho, 2004; Chechia & Andrade, 2005; Ditrano & 
Silveirstein, 2006; Johnsons, Pugach, & Hawkins, 2004; 
Viana, 2005; Vila, 2003).

Nesse sentido, partindo do pressuposto de que 
tanto pais como professores ocupam lugares distintos 
e cumprem funções diferentes (Chechia & Andrade, 
2005; Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington, & 
Bornstein, 2000), considera-se as interações entre eles 
e a complementaridade de suas funções na educação de 
crianças algo positivo. Entretanto, faz-se necessário guardar 
as suas convergências e pontuar as suas responsabilidades 
específicas, promovendo novas reflexões junto à sociedade, 
às instituições e aos sujeitos.

Questionamos então: a forma como a família e a escola 
buscam atingir seus objetivos educativos revela continuidades 
ou descontinuidades entre elas? Essas continuidades ou 
descontinuidades podem ser consideradas indicadores de 
como a escola e a família se relacionam e interagem?

Entendemos que uma das formas de visualizarmos 
esta interação é através das práticas educativas, chamadas 
também de práticas de socialização (Belsky, Jaffee, Hsieh 
& Silva, 2001; Hoffman, 1994; Viana, 2005). Dessa forma, o 
conhecimento dos agentes educativos (pais ou professores) 
a respeito das práticas utilizadas no outro sistema pode 
sinalizar o nível de interação das instituições e características 
dessa relação. 

De forma geral, as práticas educativas buscam  
modificar comportamentos inadequados às regras e 
padrões morais e sociais, assim como promover os que 
são considerados adequados e desejados pelos pais/
educadores (Alvarenga & Piccinini, 2001; Bolsoni-Silva & 
Marturano, 2002; Ferreira & Marturano, 2002; Goldwater 
& Nutt, 1999). As práticas educativas, conforme modelo 
proposto por Hoffman (1975, 1994) são classificadas em 
dois tipos: indutivas ou coercitivas. As práticas educativas 
coercitivas referem-se especialmente ao caráter punitivo 
das (re)ações educativas, reduzindo a possibilidade de 
a criança compreender a necessidade de modificar seu 
comportamento e as consequências de suas ações. De forma 
contrária, as práticas educativas indutivas privilegiam as 
explicações lógicas sobre a consequência do comportamento 
para si e para os outros, destacando as implicações desses 
comportamentos e favorecendo a empatia (Alvarenga, 
2000; Ceballos & Rodrigo, 2003; Hoffman, 1994). As 
práticas educativas utilizadas na escola também podem ser 
classificadas como punitivas (coercitivas) ou não punitivas 
(indutivas) (Gotzens, 2003; Kaplan, 1992; Sugai & Horner, 2002).
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Os problemas de comportamento tendem a ser os 
quadros disfuncionais mais comuns associados à utilização 
de determinadas práticas educativas, pois evidenciam as 
dificuldades das crianças na construção e manutenção 
de relações sociais/interpessoais. Essas dificuldades 
comportamentais infantis mostram-se interdependentes das 
práticas educativas, reiterando a reciprocidade das relações 
parentais e educativas (Alvarenga & Piccinini, 2001; Belsky 
& cols., 2001; Collins & cols., 2000; Stollmiller, 2001). 

Tanto frente aos quadros de problemas de 
comportamento, como na sua ausência, entendemos que 
estas práticas não se constituem num todo homogêneo. Pelo 
contrário, a sua utilização varia ao longo do tempo de acordo 
com as experiências da família, suas crenças, conhecimentos, 
idade, condições de vida, ideias, configurando cada família 
como um microsistema distinto, que se modifica no tempo e no 
espaço em que está inserido, assim como a escola (Tornaría, 
Valdemeulebroecke, & Colpin, 2001; Viana, 2005; Vila, 2003). 

Como os problemas de comportamento evidenciam a 
existência de falhas, tanto em relação às práticas educativas 
da família como da escola frente à socialização, parece-nos 
importante a troca de informações e busca de ações conjuntas 
família-escola. A partir de tais considerações teóricas, este 
estudo pretende conhecer e comparar as práticas educativas 
utilizadas por pais e professoras de crianças em idade escolar 
que apresentam problemas de comportamento na escola, 
analisando possíveis continuidades e descontinuidades na 
relação entre esses dois sistemas. O estudo buscou também 
investigar a existência de atividades conjuntas que revelam 
facilidades e dificuldades nas interações família-escola. 

Método

Participantes
Participaram do estudo quatro pais (três mães e um 

pai) e quatro professoras de crianças, entre 7 e 11 anos de 
idade, que apresentavam problemas de comportamento 
na escola. As crianças foram indicadas pelo SOE (Serviço 
de Orientação Educacional) das escolas, entendendo 
os problemas de comportamento como dificuldades de 
relacionamento/socialização de tais crianças. Os pais 
possuíam entre 33 e 42 anos, sendo uma das famílias 
monoparental (gerenciada pelo pai), uma cuja mãe é 
casada pela segunda vez e outras duas originais. Dentre 
as professoras, a experiência profissional variou entre 
7 e 19 anos de magistério, sendo que todas atuavam em 
escolas confessionais de grande porte da rede privada da 
cidade de Porto Alegre, atendendo a um público de nível 
socioeconômico médio. 

Instrumentos
Foram realizadas duas entrevistas com cada um 

dos participantes. A primeira, uma entrevista dirigida, 
questionava-os a respeito das práticas educativas utilizadas 
em 12 situações específicas (como, por exemplo, ignorar e 

desobedecer regras, agredir outros etc.). Para a construção 
da entrevista, identificou-se, na literatura nacional e 
internacional, indicadores de problemas de comportamento 
utilizados em estudos anteriores, tanto qualitativos como 
quantitativos (Silveira, 2005). Criou-se, então, um dilema 
situacional para cada um dos comportamentos levantados, 
tanto para pais como para professores, testados e aprovados 
num estudo piloto (Silveira, 2005). A segunda entrevista, 
semidirigida, investigou dois temas: 1) a percepção dos 
pais (família) a respeito das práticas educativas utilizadas 
pelas professoras (escola) e vice-versa; e 2) a existência de 
ações conjuntas pais-professoras (família-escola) frente às 
dificuldades da criança.

Procedimentos de coleta dos dados
Os profissionais do Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) das escolas indicaram casos de alunos com 
problemas de comportamento e agendaram as entrevistas. 
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido depois de informados sobre o estudo e 
esclarecidas as suas possíveis dúvidas. 

Procedimentos de Análise dos dados
Foi realizada uma análise de conteúdo das 

entrevistas segundo o referencial de Olabuénaga (1999). A 
partir da primeira entrevista, classificamos e comparamos 
as práticas educativas dos participantes de acordo com 
sua orientação, definida a priori: indutiva, coercitiva, ou não 
interveniente (Alvarenga & Piccinini, 2001; Silveira, 2005). 
Já a análise da segunda entrevista baseou-se em dois 
eixos temáticos, definidos a priori. O primeiro eixo tratou 
da Percepção quanto à utilização das práticas educativas 
(tanto dos pais em relação às professoras, como das 
professoras em relação aos pais) e o segundo eixo de análise 
contemplou o Planejamento de ações conjuntas família-
escola. Em cada eixo, foram categorizadas as respostas 
de pais e professoras separadamente. Tal categorização foi 
construída a posteriori, conforme referencial metodológico 
de Olabuénaga (1999). Tal referencial permite a criação de 
eixos temáticos das categorias evidenciadas, bem como 
postula que a criação de suas categorias não necessita 
seguir o critério de “excludência” (como em outros métodos 
de análise de conteúdo), promovendo a interdependência de 
eixos e categorias para a discussão dos dados.

Apresentação dos Resultados
A Tabela 1 apresenta os resultados referentes às 

práticas educativas utilizadas no contexto escolar e familiar 
frente às doze situações investigadas, evidenciando que pais 
e professores empregam tanto práticas educativas indutivas 
como coercitivas. 

Observamos que, no contexto familiar, os pais 
revelaram utilizar-se tanto de práticas indutivas como 
coercitivas frente às situações investigadas com seus filhos. 
Já as professoras empregaram, nas mesmas situações, 
mais vezes, exclusivamente, práticas indutivas do que 
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coercitivas, em comparação aos pais. Entretanto, ambos os 
sistemas apresentam uso combinado de práticas coercitivas 
e indutivas, o que nos leva a pensar que o uso exclusivo 
de uma ou de outra nas situações propostas tende a ser 
ineficaz. No entanto, tratando-se de crianças com problemas 
de comportamento, pode-se pensar que nem mesmo a 
combinação de tais práticas mostre-se eficaz. Na família, 
porém, a heterogeneidade das práticas educativas foi 
presente em todas as situações, o que não se evidenciou no 
contexto escolar. Evidenciou-se também maior frequência 
de respostas das mães/pais “não interferirem” em situações-
problema, especialmente nas situações 1, 2, 11 e 12 (que 
supõem ofensa, agressão, mau-humor da criança e ser 
evitada pelos colegas). Entendeu-se que estas respostas 
podem associar-se ao fato de tais situações tornarem mais 

explícitas as dificuldades da criança. A partir da exposição 
dos resultados, observamos uma diferença importante no 
que se refere à utilização das práticas educativas no contexto 
escolar e familiar.

A partir da análise qualitativa das respostas dos 
participantes às questões do eixo 1, que diz respeito à 
percepção quanto à utilização das práticas educativas, tanto 
dos pais em relação às professoras, como delas em relação 
aos pais, evidenciamos as categorias a seguir. A análise 
das respostas das professoras gerou quatro categorias: 
parentalidade invertida, uso de regras, comunicação entre o 
casal e atividade da família em conjunto; enquanto a análise 
das respostas dos progenitores gerou cinco categorias: 
desconhecimento, não interferência, confiar, negociar e 
exercer autoridade.

Tabela 1. Distribuição das práticas educativas utilizadas pela família e pela escola

Situações apresentadas para a 
família e para a escola 

Tipo de prática utilizada 
na família

Tipo de prática utilizada na 
escola

I C NI I C NI

1. ofende uma criança/amigo, usan-
do um apelido depreciativo X X X X X

2. responde de forma rude, grossei-
ra, sendo mal-educado(a) X X X X

3. agride ou machuca outras crian-
ças X X X X

4. pega algo dos outros sem per-
missão X X X

5. recusa-se a dormir ou a cumprir 
algo da rotina X X X X

6. desobedece ou ignora as regras 
ou instruções dos pais/professora X X X X

7. mente X X X X X X

8. implica, incomoda X X X X X

9. estraga algo dos outros X X X X

10. cria problemas X X X X

11. fica mal-humorada e nervosa X X X X X

12. não é muito querida pelas ou-
tras crianças X X X X X

TOTAL DAS PRÁTICAS UTLIZA-
DAS 12 12 6 12 7 3

I= práticas indutivas; C=práticas coercitivas; NI= não interfere
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A respeito do conhecimento das professoras 
sobre situações familiares semelhantes às dificuldades 
comportamentais que a criança apresenta na escola, as 
falas revelaram que apenas uma das professoras não soube 
relatar tais situações. A partir da descrição de situações 
como desrespeitar ou ignorar as ordens dos pais, implicar 
com irmã(o)s, responder grosseiramente aos pais, entre 
outras, as professoras descreveram sua percepção quanto 
às práticas educativas parentais (Eixo 1), apontando as 
falhas na educação familiar, segundo suas ideias. 

A primeira categoria revela que as professoras 
observam, por vezes, uma parentalidade invertida, 
descrevendo a ideia de que os pais são submetidos aos filhos, 
ao invés do contrário. Elas acreditam que a criança tenha 
“liberdade demais...” (profª. 3), ou ainda “comanda muito essa 
família” (profª. 4). Nesse sentido, apontam a necessidade 
de resgatar o uso de regras pelas mães, dando limites mais 
claros aos filhos, como, por exemplo: “pai e mãe têm que 
ter regras claras, que nem a gente tem combinações em 
sala de aula” (profª. 4). Além destas questões familiares, as 
professoras também identificam dificuldades que se referem 
à comunicação entre o casal, sinalizando que “eles tinham 
que se comunicar mais entre eles... e assim dar um norte” 
(profª. 1). Conforme as falas das mesmas, há também a 
necessidade de atividades da família em conjunto, que os 
pais proporcionassem “uma atividade que todos participem” 
(profª. 3).

A análise das respostas dos pais revelou que 
todos sabiam da ocorrência de situações-problema na 
escola, evidenciando conhecimento sobre o problema de 
comportamento de seu(sua) filho(a). A partir da descrição de 
situações como não cumprir ordens da professora/escola, não 
realizar as atividades propostas, bater e implicar com os colegas, 
os pais foram questionados sobre sua percepção quanto à 
utilização das práticas educativas no contexto escolar. 

Diferentemente das professoras, os pais pouco 
criticaram a conduta das professoras e inclusive se ausentaram 
dessa avaliação ou delegaram mais responsabilidades a elas 
e à escola. Os pais referiram desconhecimento a respeito 
das práticas educativas utilizadas pelas professoras, pois, 
para todos, a professora “não me explicou muito” (mãe 1), 
ou ainda “nem sei te dizer” (mãe 4). De forma semelhante, 
a opinião sobre como acreditam que as professores 
deveriam agir com seus filhos destacou o conteúdo de não 
interferência: “a professora sabe porque estudou... tem que 
saber como lidar... Eu não me preocupo com professor, parto 
do princípio que o professor sabe como lidar” (pai 2).

Em função de tal desconhecimento sobre o que 
acontece em sala de aula, os pais relatam a importância de 
confiar na escola, como, por exemplo: “confio na professora 
e cuido dos meus filhos” (pai 2), pontuando a divisão de 
papéis. Os pais relataram também que as professoras 
deveriam, assim como eles, negociar com as crianças: “Tem 
que negociar com ela, como eu negocio” (pai 2). De forma 
semelhante, expressaram sua vontade de que as professoras 
pudessem exercer sua autoridade, dando castigos, sendo 
rígidas etc.: “Tiram coisas com meu aval” (mãe 4). 

As categorias construídas com as respostas de pais e 
professoras a respeito do planejamento de ações conjuntas 
entre a família e a escola (Eixo 2) frente às dificuldades da 
criança também foram feitas separadamente. Conforme a 
análise das respostas das professoras, foram construídas 
seis categorias: encaminhamento, buscar a criança, 
comprometimento da professora e omissão da família, 
participação das psicólogas, organização de materiais e 
acompanhamento das tarefas e a família agradece à escola. 
Seguindo a análise das respostas dos pais, foram geradas 
quatro categorias: encaminhamento, mudanças estruturais, 
indicação e acompanhamento de atividades, e ajuda, todas 
perpassadas por duas outras categorias: reuniões e culpa 
da família.

Nas entrevistas com as professoras, descreveram o 
encaminhamento da criança a uma avaliação/atendimento 
psicológico como uma atitude integradora entre a família 
e a escola. Outra atitude de integração família-escola 
descrita pelas professoras foi a de buscar a criança quando 
apresentar mau comportamento, ou seja, os pais precisaram 
retirar a criança da escola por um tempo: “Nesses momentos 
que ele saía da sala os pais vinham buscá-lo, essa foi a 
combinação” (profª. 1). As professoras também descreveram 
combinações nas quais elas se comprometeram/incluíram 
conteúdos em seu trabalho como “estratégias” para lidar 
com os problemas de comportamento das crianças, ao passo 
que as famílias se omitiram de relatar as práticas educativas 
utilizadas (comprometimento da professora e omissão da 
família), como na fala: “ela nunca coloca o que vai ser feito 
para modificar a situação... Ficou a combinação do que eu 
faria aqui na escola, e o que ela vai fazer em casa, ele não 
colocou” (profª. 3).

Identificamos também que, por vezes, tais 
combinações não eram realizadas diretamente com a 
família, mas sim através da participação das psicólogas 
que atendiam esses alunos: “só [combinamos] através do 
atendimento com a psicóloga e aqui na escola” (profª. 2). 
Outra estratégia descrita pelas professoras refere-se à 
organização de materiais e acompanhamento de tarefas 
por parte da família, porém com um caráter de “ordem”: “Ele 
tem que estar com os materiais organizados na mochila, as 
folhas coladas.. É uma combinação que fizemos com essa 
mãe, que ela ajudasse nisso” (profª. 4). Ainda, conforme 
os relatos das professoras, a família agradece à escola, 
especialmente no que diz respeito às orientações da escola: 
“a mãe diz: ‘eu sei que é difícil e tudo’...  a família está do 
nosso lado” (profª. 1). 

Através da análise das respostas dos pais, 
destacamos duas categorias que perpassam as ações 
conjuntas família-escola: a existência de reuniões e a 
“culpa da família”. Anteriormente ao planejamento de 
ações conjuntas, são bastante frequentes as reuniões na 
escola para tratarem do problema de comportamento do(a) 
filho(a), como comentaram: “Desde março eu já conheço 
todos os psicólogos...” (mãe 1). Sobre esses encontros, 
destacamos também as ideias que os pais relataram acerca 
das explicações que a escola apresenta a respeito das 
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causas familiares para os problemas da criança, referindo à 
“culpa da família”’, “Imaginava que os professores estavam 
imaginando aquilo: o caos na família” (mãe 1).

Quanto às falas dos pais, especificamente a respeito 
do planejamento de ações conjuntas com a escola frente 
às dificuldades da criança, eles apontaram que estas 
combinações eram mudanças estruturais, pois envolveram a 
estrutura e organização da rotina familiar: “para nós foi uma 
mudança estrutural... ele estava no turno integral e achamos 
(junto às reuniões com a escola) melhor ele sair” (mãe 1). 
Os pais também identificaram o encaminhamento da criança 
a um atendimento psicológico como uma combinação entre 
a família e a escola: “... elas falaram que ela era muito 
agitada e aí ela começou a frequentar a A (psicóloga)... Elas 
sugeriram...” (pai 2). 

A indicação e acompanhamento de atividades extras 
às crianças também foi mencionada como uma combinação 
entre a família e a escola: “fiz uma combinação com ela que 
mandasse atividade extra quando ele não fizesse na aula” 
(mãe 3). Tratando dessas combinações, identificamos uma 
categoria de respostas chamada “ajuda”, na qual agrupamos 
as respostas que indicaram que os pais valorizaram e 
contaram com a ajuda da escola. Como o pai 2 diz: “venho 
aqui e digo: ‘vocês tem que me ajudar, tem o SOE, são 
profissionais...Tem que ajudar os pais mais do que os pais 
ajudar os professores’”, remetendo à ideia de que a escola 
é mais instrumentalizada para ajudar os pais a educarem 
seus filhos. Num sentido “aparentemente” oposto, a mãe 4 
afirma que “tudo que for para auxiliar eu estou pronta. Para 
mim não tem problema...”, fazendo-nos pensar que a família 
é que está ajudando a escola.

Discussão dos Resultados e 
Considerações Finais

Os resultados apresentados nos permitem 
uma reflexão sobre como está construída a interação 
família-escola quando a criança apresenta problema de 
comportamento. Os achados evidenciam certa continuidade 
entre as práticas educativas parentais e escolares de 
caráter indutivo, porém revelam importantes lacunas a 
respeito de como as professoras/escolas e as famílias têm 
se comunicado e buscado agir de forma conjunta frente às 
dificuldades comportamentais das crianças.

Quanto à utilização das práticas educativas pela 
família e pela escola, parece-nos importante destacar a 
heterogeneidade das mesmas, especialmente nas famílias. 
Os pais revelaram utilizar práticas educativas coercitivas 
e indutivas com a mesma frequência, sem que possamos 
destacar grandes diferenças entre o uso destas. Estes dados 
parecem reiterar a afirmação de que as práticas educativas 
tendem a ser heterogêneas, respeitando a existência de 
múltiplas variáveis associadas ao contexto e àquele que as 
aplica (Dabas, 2005; Tornaría & cols., 2001; Vila 2003). Com 
isso, reafirma-se a necessidade de compreender as práticas 

educativas inseridas num contexto específico, levando 
em consideração as múltiplas variáveis associadas a seu 
emprego (Bélsky, 1984; Collins & cols., 2000).

A heterogeneidade na utilização das práticas 
educativas pode também se associar ao fato de que a ação 
dos professores, a sua formação profissional específica e 
o contexto legal da escola não permitem a utilização de 
muitas das práticas coercitivas. Nesse sentido, as práticas 
educativas na escola podem ser reforçadas pelas regras e 
combinações da sala e da escola, elemento bastante referido 
pelas professoras e que pareceu robustecer a eficácia das 
mesmas. De certa forma, podemos corroborar a ideia de que 
as práticas coercitivas e os problemas de comportamento 
na infância são elementos vinculados, tanto pela presença 
de tais práticas educativas, como pela tímida prevalência 
das práticas indutivas. Pensamos também que, em função 
da entrevista ter sido realizada na escola, alguns dados 
em relação a este aspecto podem ter sido enviesados, já 
que a utilização de práticas predominantemente indutivas é 
considerada politicamente correta. 

Sabe-se, também, que muitas informações a 
respeito da educação de crianças e adolescentes têm 
circulado na mídia e se tornado senso comum, intimidando 
os pais a revelarem o uso daquelas práticas educativas 
conhecidamente contraindicadas e, até mesmo, proibidas 
(já que a punição física foi proibida no Estatuto da Criança e 
do Adolescente [Conselho Municipal dos Direitos da criança 
e do adolescente, 1994]). A quantidade de informação 
disponível atualmente sobre a educação de crianças parece, 
paradoxalmente, facilitar e ao mesmo tempo assustar 
os pais a respeito de como educar seus filhos. Dessa 
forma, observamos que, embora os pais possuam muitas 
informações que orientam o que devem ou não fazer, este 
é um aspecto que parece não garantir que eles “façam” ou 
“não façam” o que é prescrito. Nesse caso, observa-se que 
a informação por si só não é suficiente, sendo necessário 
incluir outras variáveis na orientação dos pais em relação 
ao manejo com seus filhos. Desenvolver a empatia e a 
sensibilidade para as necessidades da criança são alguns 
dos aspectos essenciais nesse processo. 

Quanto ao conhecimento de situações semelhantes 
na escola e/ou família, algumas descontinuidades ficaram 
evidentes. Chamou-nos a atenção, especialmente, o 
desconhecimento dos pais a respeito de como as professoras 
agem com seus filhos em situações difíceis. Ao mesmo 
tempo, eles comentaram confiar no trabalho das professoras 
e assim não julgam nem buscam interferir no trabalho das 
mesmas. Esse dado contrapõe-se ao que é descrito em 
estudos anteriores (Chechia & Andrade, 2005; Oliveira, 
2002), nos quais as autoras descrevem que os pais tendem 
a se mostrar descontentes com o afastamento da escola, 
mostrando-se fiscalizadores das ações dos professores 
e evidenciando sentimentos de desconfiança e ciúmes. 
Compreendemos também que estas ideias podem se apoiar 
no que referem Carvalho (2004) e Viana (2005) sobre a falta 
de participação dos pais na escola por aceitarem o saber “dos 
especialistas” como superior. Podemos questionar também: 
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como eles confiam no que não conhecem? Acreditamos 
que, talvez pelo senso comum e pelas ideias perpetuadas 
a respeito do saber da escola, esta assuma tal supremacia, 
fazendo com que os pais não questionem e confiem nas 
suas práticas.

Ainda a respeito da falta de conhecimento dos pais, 
evidenciamos que este dado pode apoiar-se no estudo de Vila 
(2003), que destaca a intenção dos professores em “ensinar” 
os pais a educarem melhor seus filhos, fornecendo-lhes 
informações e conhecimentos a respeito. A esse respeito, em 
nosso estudo, observamos que as professoras prontamente 
apontaram dificuldades familiares e de exercício da função 
parental quando questionadas sobre as ações educativas 
dos pais de seus alunos. Através das categorias analisadas, 
notamos que as professoras tendem a criticar negativamente 
o manejo das famílias. 

Talvez, em função disso, os pais queiram assegurar-
se desse papel da escola quando referem “não interferir” 
nas práticas educativas das professoras, julgando que elas 
deveriam “exercer a autoridade” com seus filhos. Nesse 
caso, os pais posicionam-se de forma a distanciar e delimitar 
papéis claros para a escola, quando revelam que não 
“querem” interferir na ação educativa das professoras e assim 
reafirmam a “autoridade” das mesmas. Parece-nos clara a 
existência de uma rígida fronteira entre o sistema escolar e 
familiar, distinguindo seus saberes e, consequentemente, suas 
funções educativas, que parece incluir a educação familiar. 
Assim, podemos questionar: será que essa autoridade faz(ia) 
parte de suas funções educativas, que foram tomadas ou 
entregues à escola e às professoras como consequência desta 
“soberania” do saber escolar? Parece-nos que a escola e a 
família buscam realizar ações para definir responsabilidades 
na educação das crianças, ao invés de realmente unirem-
se e cooperarem nessa tarefa. Mas será realmente possível 
construir um modelo cooperativo sem permeabilidade entre 
as fronteiras e sem alterar alguns elementos dos sistemas? 
Acreditamos que é necessário que as fronteiras tornem-se 
menos rígidas, o que será possível a partir da (re)definição 
das tarefas educativas de cada sistema, para que se efetive a 
ideia de cooperação.

Ainda sobre descontinuidades nas interações 
família-escola, as professoras e os pais identificaram 
como ações conjuntas algumas “tarefas” delegadas aos 
pais. As categorias descritas como: encaminhamento, 
atividades extras, buscar a criança quando apresentar 
mau comportamento e organização e acompanhamento de 
tarefas remetem a exigências do quê e como a família deve 
“ajudar” nesse processo. Compreendemos que, novamente, 
a escola pareceu ter o “controle” e delegou “orientações” e 
‘encaminhamentos’ às famílias, pouco se comprometendo 
com estas. Tanto os pais como as professoras não revelaram 
que a escola se comprometeu com novas atitudes ou com 
mudanças a respeito de suas ações frente às dificuldades 
das crianças, o que parece muito necessário (Chechia & 
Andrade, 2005; Carvalho, 2004; Davis & Lambie, 2005).

Nesse sentido, pais e professores relatam que a 
escola ajuda a família, o que parece reforçar as ideias a 

respeito dos movimentos da primeira em estabelecer seu 
saber como superior à família (Carvalho, 2004; Ditrano & 
Silverstein, 2006; Kumar, 2006; Marchesi, 2006; Viana, 2005). 
A ideia de que a escola supre melhor a função de cuidado 
das crianças, revelando que a família não é preparada 
tecnicamente para tal tarefa, parece ser corroborada entre 
estes participantes, ligando-se também à categoria “culpa da 
família”. Nesta, observamos que os pais entrevistados têm 
consciência de que as professoras associam os problemas 
de comportamento da criança às práticas familiares. Sobre 
isso, estudos recentes (Chechia & Andrade, 2005; Oliveira, 
2002) descrevem que tal ideia é frequente e tende a afastar 
os pais da escola e dificultar a comunicação entre ambos. 

As atividades relatadas com o intuito de promover a 
interação família-escola aparecem através da organização de 
materiais e acompanhamento de tarefas. Com estas, a escola 
proporciona aos pais uma forma de participação indireta 
sobre a sala de aula, fazendo com que eles acompanhem 
o desenvolvimento das crianças, supervisionando-as. Tal 
fato tem sido destacado como preditor de sucesso escolar 
e de maior proximidade na relação família-escola (Carvalho, 
2004; Chechia & Andrade, 2005; Viana, 2005). Já a prática 
de buscar a criança quando apresentar mau comportamento 
na escola pode tanto destacar a participação dos pais na 
vida escolar do filho como apresentar um caráter negativo, 
punitivo, evidenciando que a família só é chamada quando 
não funcionam as estratégias educativas escolares.

Identificamos também dificuldades frente à interação 
das escolas em relação à pesquisadora, relativas à “inserção 
ecológica” desta (termo utilizado por Koller, 2004). Dentre dez 
escolas contatadas, apenas três autorizaram e viabilizaram 
a investigação. Quando se fazia o contato inicial e relatava-
se o tema da investigação, as instituições mostravam-se 
interessadas e revelavam que o quadro de problemas de 
comportamento era frequente. No entanto, ao se evidenciar 
a necessidade de entrevistar os pais, outros “problemas” 
começavam. Para estas escolas, contatar as famílias (e 
nos pareceu que a dificuldade era de “contar”) seria muito 
complicado, e surgiriam dificuldades em explicar aos pais 
“por que seu filho e não outros”. 

Essas informações foram inquietantes desde o início 
do estudo e, a cada negativa, reiterava-se a necessidade 
de considerá-las como parte importante da pesquisa. 
Parece-nos que estas condutas evidenciam, mais uma 
vez, a dificuldade existente quanto à interação família-
escola frente aos problemas de comportamento da criança. 
Compreendemos que, frente às dificuldades mencionadas, 
certamente estes pais não eram cientes do problema que seu 
filho apresentava na escola. Parece-nos que, nessas escolas, 
a relação estabelecida com a família era de certa forma 
“superficial”, evitando desgastes e desafios que exigissem 
mais de cada uma das partes. Podemos pensar também 
que, nessas escolas recusantes, as fronteiras estivessem 
demasiadamente rígidas, semelhante ao evidenciado nos 
dados, a ponto de não haver a possibilidade de intersecção 
entre os sistemas, mesmo em prol do desenvolvimento 
saudável das crianças. 
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Nesse trabalho, pudemos constatar que existem 
importantes diferenças entre os sistemas escolar e familiar, 
entretanto é factível a interdependência entre os contextos, 
o que exige espaços de intersecção onde se criem 
possibilidades de complementaridade entre eles. Carece-se 
de pesquisas acerca da interdependência entre sistemas, 
transpondo um modelo linear e individual. Parece-nos 
fundamental a realização de estudos com vistas a construir 
e propor um modelo de integração entre os sistemas, 
favorecendo o conhecimento das ações e funções educativas 
de ambos e construindo novas formas de comunicação e 
interação entre a família e a escola. 
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O jogo como atividade: contribuições da teoria 
histórico-cultural

Carolina Picchetti Nascimento 
Elaine Sampaio Araujo 

Marlene da Rocha Miguéis

Resumo

Neste artigo, analisamos o jogo protagonizado (jogo de papéis), buscando compreender o seu papel no desenvolvimento da criança e a sua 
relação com a organização do ensino na infância. Tendo a teoria histórico-cultural como a que fundamenta este trabalho, assumimos uma 
concepção de desenvolvimento eminentemente histórica, na qual o desenvolvimento do psiquismo é determinado por relações socioculturais 
mediadas. Nesta perspectiva, o jogo é entendido como uma atividade na qual o homem reconstrói as relações sociais e, nesse processo, 
formam-se novas funções psíquicas. Desse modo, o jogo protagonizado surge como uma forma peculiar e específica da atividade humana 
pela qual as crianças se apropriam da experiência social da humanidade e se desenvolvem como personalidade. Na organização do ensino, 
o educador não deve apenas utilizar o jogo como instrumento, mas ter por objetivo revelar as relações humanas presentes nele, para que as 
crianças possam delas se apropriar. 

Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, psicologia histórico-cultural.

Game as an activity: contributions from the historical-cultural theory

Abstract 

In this article, we analyze the role-playing, its influence on the children development and its relationship with the organization of teaching in the 
childhood. Based on Historico-Cultural theory, we assume a historical  conception in which the development of the psychic is determined by 
mediated social-cultural relationships. From this view, the role-playing is understood as an activity in which we rebuild social relations and in this 
process we form new psychic functions. In this way, the role-playing game emerges as a peculiar and specific human activity, in which children 
appropriate human social experience and develop themselves as a personality. During the teaching organization, the early childhood teacher 
should not only use role-playing as a tool, but also as a goal in order to reveal  human relationships present in  playing so that  children can 
appropriate them.

Keywords: Teaching, learning, historical-cultural psychology.

El juego como actividad: contribuciones de la teoría histórico-cultural

Resumen

En este artículo analizamos el juego protagonizado (juego de papeles/roles), buscando comprender su papel en el desenvolvimiento del niño y su 
relación con la organización de enseñanza en la infancia. Tomando a la teoría histórico-cultural como la que fundamenta este trabajo, asumimos 
una concepción de desenvolvimiento eminentemente  histórica, en la cual el desenvolvimiento del psiquismo es determinado por relaciones 
socio-culturales mediadas. En esta perspectiva el juego es entendido como una actividad en la cual el hombre reconstruye las relaciones sociales 
y, en ese proceso, se forman nuevas funciones psíquicas. De ese modo, el juego protagonizado surge como una forma peculiar y específica 
de actividad humana por la cual los niños se apropian de la experiencia social de la humanidad y se desenvuelven como personalidad. En la 
organización de la enseñanza, el educador no debe sólo utilizar el juego como instrumento, sino más bien tener por objetivo revelar las relaciones 
humanas presentes en éste, para que los niños puedan apropiarse de ellas. 

Palabras-clave: Ensenanza, aprendizaje, psicologia historico-cultural.
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Introdução
Neste artigo, analisamos o jogo protagonizado 

(jogo de papéis) buscando compreender o seu papel 
no desenvolvimento da criança e a sua relação com a 
organização do ensino na infância. Trata-se de um estudo 
teórico acerca dos conceitos de jogo, desenvolvimento e 
aprendizagem na infância. A fonte principal para a realização 
do estudo foi a produção bibliográfica de autores pertencentes 
à psicologia histórico-cultural, o que demandou o estudo 
das bases teórico-metodológicas desses autores, no caso, 
o materialismo histórico e o materialismo dialético. Nesse 
sentido, o movimento de pesquisa requereu compreender os 
princípios filosóficos e epistemológicos que orientam a teoria 
histórico-cultural, dos quais depreendemos, particularmente, 
a compreensão do trabalho como atividade constitutiva 
da condição humana. Nessa mesma direção, os estudos 
relacionados à Teoria da Atividade oferecem a possibilidade 
de compreendermos o jogo não como uma atividade própria à 
criança, mas como atividade constitutiva da condição infantil.

Ao defendermos o jogo como atividade e, também, o 
caráter histórico de sua gênese, interessa-nos realizar uma 
discussão sobre o papel da imaginação no jogo protagonizado 
e sobre a compreensão desse jogo na qualidade de zona 
de desenvolvimento próximo. A partir dessas discussões, 
destacamos a intencionalidade pedagógica no trabalho 
educativo com o jogo, indicando alguns fatores que podem 
contribuir para uma prática pedagógica na educação infantil 
na qual o jogo seja efetivamente a atividade principal da 
criança. 

1. O jogo na teoria histórico-cultural
As principais correntes teóricas sobre o 

desenvolvimento humano, dentre as quais podemos citar 
as piagetianas, as wallonianas e as winnicottianas, abordam 
(com maior ou menor destaque) o jogo como objeto de 
seus estudos. Em termos educacionais, muitas dessas 
teorias fundamentaram estudos sobre o uso pedagógico 
do jogo na escola, resultando em um número considerável 
de publicações sobre o tema. Na década de noventa, por 
exemplo, foi amplamente divulgada, no Brasil, a obra Jogo 
e Educação de Gilles Brougère (1998), na qual o autor traça 
um panorama do jogo em diferentes abordagens procurando 
estabelecer o seu papel para a educação infantil. Podemos 
perceber certa orientação do autor para os contributos 
da psicologia que valorizam os aspectos sociais do jogo, 
demarcando-se uma posição em que o jogo é visto como 
uma atividade natural da criança. 

Em comum, poderíamos dizer que todos esses estudos 
(os de referência e os decorrentes) consideram, de um modo 
ou de outro, a relação entre o desenvolvimento humano e 
o jogo. Isto significa tanto o entendimento da existência de 
um período especial da vida humana (a infância), quanto 
o de que, nesse período, o jogo desempenha um papel 
fundamental no processo de desenvolvimento do sujeito. 

Nesse sentido, parece coerente afirmarmos que 
o entendimento do jogo é a base para a compreensão do 

desenvolvimento da criança. Nessa lógica, uma teoria 
do jogo nos conduziria a uma determinada concepção de 
desenvolvimento e de infância, o que justificaria, em grande 
parte, os esforços de pesquisa nesta área. Entretanto, se 
afirmássemos isso, partiríamos de uma premissa equivocada. 
Qualquer teoria que se disponha a estudar o jogo, não o faz 
para conseguir elaborar uma concepção de desenvolvimento 
e de infância. O processo é justamente o oposto: tem-se uma 
concepção de desenvolvimento e de infância (quer ela seja 
oculta ou explícita) e é ela que definirá, em última instância, 
o direcionamento das teorias sobre o jogo. 

A teoria histórico-cultural1, na qual fundamentamos 
este trabalho, define uma concepção de desenvolvimento 
eminentemente histórica, superando tanto os determinismos 
biológicos quanto os sociológicos. O processo de 
desenvolvimento humano “se efetua sob a influência 
determinante das condições de vida e de educação, em 
correspondência com o meio ambiente e sob a influência 
diretriz dos adultos.” (Elkonin, 1969, p. 193).

Dessa forma, a tese central desta teoria é a de 
que o desenvolvimento do psiquismo é determinado 
pelas relações socioculturais mediadas, isto é: a atividade 
prática é determinante do desenvolvimento da mente. Essa 
compreensão sobre o desenvolvimento do psiquismo ancora-
se na célebre tese de Marx e Engels (1977, p.37): “Não é a 
consciência que determina a vida, mas a vida que determina 
a consciência”. E foi justamente essa concepção de homem 
que possibilitou criar uma teoria histórica do jogo2. 

Os escritos de Vigotski3 (2000) e Leontiev (1988) sobre 
as relações entre o jogo e o desenvolvimento estabeleceram 
o jogo como uma atividade especial da criança, não só porque 
permite que ocorram importantes transformações psíquicas 
no sujeito (plano ontogenético), mas também porque se trata 
de uma atividade que só pode surgir em um determinado 
momento da vida em sociedade (plano filogenético). Em 
termos gerais, o jogo é compreendido como uma “atividade 
em que se reconstroem, sem fins utilitários diretos, as 
relações sociais” (Elkonin, 1998, p.19). Nesse sentido, 
podemos compreender a razão pela qual se afirma que a 
base do jogo é social “devido precisamente a que também o 
são sua natureza e sua origem, ou seja, a que o jogo nasce 
das condições da vida da criança em sociedade” (Elkonin, 
1998, p.36).

Elkonin (1998), a partir das contribuições teórico-
metodológicas da psicologia histórico-cultural sobre o jogo, 

1  Esta teoria tem como princípio orientador a dimensão histórico-
cultural do psiquismo humano. A dimensão histórica responde a três 
aspectos: desenvolvimento da história natural, desenvolvimento da 
humanidade e desenvolvimento da história individual. A dimensão 
cultural relaciona-se com a compreensão de que o homem se 
organiza, formando grupos humanos em torno de uma determinada 
atividade laboral, utilizando-se sobretudo da linguagem. Nesse 
sentido, a cultura é a objetivação do trabalho que os homens 
realizam coletivamente. 
2  Consideramos aqui todas as modalidades de atividades lúdicas 
das crianças. 
3  Neste texto optamos pela grafia Vigotski, porém, em respeito às 
referências, o nome do autor aparecerá, também, grafado conforme 
a fonte.   
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sobretudo as esboçadas por Vigotski e Leontiev, tomou como 
objeto de estudo uma modalidade particular dessa atividade, 
o jogo protagonizado (jogo de papéis). O autor tinha como 
interesse investigar “a natureza e o conteúdo do jogo de 
papéis, a psicologia dessa forma evoluída da atividade 
lúdica, sua origem, seu desenvolvimento e decadência, sua 
importância para a vida e o desenvolvimento da criança 
como futura personalidade” (Elkonin, 1998, p. 21). 

Em síntese, para entendermos o jogo e o lugar que ele 
ocupa na psicologia histórico-cultural, precisamos entendê-
lo, primeiramente, como uma forma peculiar e específica 
da atividade humana pela qual as crianças se apropriam da 
experiência social da humanidade e se desenvolvem como 
personalidade4. O trabalho é a forma específica e superior 
de manifestação da atividade humana (Shuare, 1990) e 
o jogo é a forma específica de manifestação da atividade 
humana na criança. 

Esta concepção do jogo implica, como afirma Ruiz 
(1992), uma investigação histórica para compreender o 
atual papel do jogo no desenvolvimento da criança e para 
a compreensão de que nem sua forma e nem sua função 
são independentes dos sistemas sociais produzidos 
historicamente.

2. A Teoria da Atividade como base da concepção 
histórica do desenvolvimento humano

Assumir a teoria histórico-cultural como fundamento 
para pensarmos os processos de desenvolvimento humano 
e de formação de sua personalidade, particularmente na 
infância, significa compreender a socialização como fonte 
primária e fundamental do desenvolvimento. Socialização 
essa presente desde o primeiro dia de vida. O homem é um 
ser social desde que nasce, posto que sua vida está, desde 
o início, mediada pela relação que estabelece com os outros 
homens, ou seja, pelas relações sociais. 

As relações interpessoais fazem parte das relações 
sociais e são relações históricas, antes de privadas. Este 
entendimento parte da definição de que o homem é a 
síntese ou o conjunto das relações sociais, síntese de 
múltiplas relações (Marx & Engels, 1977; Saviani, 2003). 
Assim, embora a relação criança/mundo possa se dar, na 
aparência, mediada por apenas um indivíduo (por exemplo, 
a mãe), esse indivíduo carrega em si o conjunto de relações 
sociais de seu tempo. Nas palavras de Vigotski, “a relação 
da criança com a realidade circundante é social desde o 
início. Desde esse ponto de vista, podemos definir a criança 
como um ser maximamente social” (Vygotski, 1996, p.285). 

Entretanto, afirmar simplesmente essa condição 
eminentemente social do ser humano pode, sem dúvida, 
levar-nos a uma postura determinista do papel da cultura 
e da sociedade nos processos de desenvolvimento do 
sujeito. O que nos permite realizar a análise sobre o papel 
da socialização na formação dos sujeitos, numa base 

4  Entendemos personalidade “como uma realidade psíquica, pessoal 
e construída. Esta natureza da personalidade tem na pessoa suas 
respectivas premissas nas interações entre o natural, o individual, o 
social, o herdado e o aprendido” (Castañeda, 2003, p.4) . 

verdadeiramente histórica, são as condições concretas de 
vida da criança: a forma como ela está e a forma como ela 
age no mundo, em outras palavras, a sua forma de Atividade 
(Leontiev, 1983, 1987). 

De fato, são as circunstâncias objetivas (o modo 
de vida historicamente existente em dada sociedade) que 
produzem a personalidade dos indivíduos, que os constituem 
como sujeito. Mas essas circunstâncias não atuam nunca de 
modo direto sobre os indivíduos: elas são sempre mediadas 
por um conjunto de atividades que, por sua vez, servem como 
mediador da relação homem/mundo. Como explica Leontiev 
(1983, p. 63), “com toda a sua peculiaridade, a atividade do 
indivíduo humano constitui um sistema compreendido no 
sistema de relações na sociedade. Fora destas relações, a 
atividade humana não existe em geral”.

Assim como qualquer ser vivo, o homem, na sua 
relação com o mundo, apresenta necessidades que devem 
ser satisfeitas. Entretanto, qualquer necessidade que se 
apresente ao homem será sempre satisfeita por intermédio 
de uma atividade, que converge para si as ações e operações 
que o sujeito realiza5. Nesta medida, as necessidades, que 
são satisfeitas mediante uma atividade humana, humanizam-
se. Como diz ainda Leontiev (1987), não é qualquer processo 
que pode ser chamado de atividade:

Por esse termo designamos apenas aqueles processos que, 
realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem 
uma necessidade especial correspondente a ele.(...) Por 
atividade, designamos os processos psicologicamente 
caracterizados por aquilo a que o processo como um todo 
se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo 
que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o 
motivo (p.68).

Retomando a compreensão de que o jogo é uma 
atividade, na conceituação elaborada por Leontiev (1983, 
1987), com necessidades, motivos, ações e operações e, 
portanto, uma forma específica do homem se relacionar com 
o mundo, é que passaremos a analisar o jogo e seu papel no 
desenvolvimento da criança.

 2.1 O Jogo como atividade: processo 
histórico de sua gênese

Não existe uma “natureza infantil” para o jogo. A 
própria concepção de “natureza infantil” atrelada a uma 
visão metafísica de mundo é falsa. Segundo Charlot (1979, 
p. 252), esse equívoco teórico se dá pelo entendimento de 
que a “natureza infantil remete a características que têm 
um valor absoluto e universal: a criança, em si, é selvagem, 
submissa a sua sensibilidade, inocente, espontânea, 
indisciplinada etc.”, como se fosse possível considerar 
a condição infantil de modo abstrato. Neste sentido, ao 
analisarmos as questões sobre a necessidade do jogo e o 
seu motivo, não a encontraremos na criança em si mesma, 
em sua suposta natureza abstrata, mas sim nas condições 
que permitiram o surgimento do jogo na humanidade e nas 

5     A atividade coincide sempre com o objeto que estimula o sujeito 
a executar essa atividade, criando, então, o motivo da atividade.
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condições que fazem dele uma atividade para as crianças 
na contemporaneidade. 

Em uma concepção materialista-histórico-dialética do 
homem (fundamento da teoria-histórico-cultural), o trabalho 
é a base de todas as atividades humanas. É a primeira 
atividade (filogeneticamente) que ocupa o lugar de atividade 
principal e que regula os modos de ações do homem com 
o mundo, com os outros e consigo mesmo. Neste sentido, 
o jogo de papéis nem sempre foi uma realidade e um 
elemento fundamental para as crianças de outras épocas da 
história, pelo contrário, ele surgiu em momentos posteriores 
do processo de filogênese do homem. Elkonin (1998) faz 
uma interessante análise do processo de surgimento do jogo 
na humanidade. Nas sociedades pautadas num “regime de 
comunismo primitivo”, o acesso ao mundo adulto, mundo 
cujas relações de trabalho eram ainda pouco desenvolvidas, 
dava-se de maneira direta para todos os membros da 
comunidade. Tão logo lhes era permitido, corporalmente, 
participar das atividades dos adultos, as crianças tomavam 
parte dessas atividades. Assim, o mundo adulto (a atividade 
do adulto, atividade essa de trabalho) era, desde cedo, 
acessível à criança, de modo que o jogo, como forma peculiar 
de a criança reconstituir esse mundo e dele se apropriar, era 
desnecessário. 

Supomos que, nesse momento histórico da 
humanidade, uma criança comece a utilizar um machado 
para cortar troncos de árvores, tal qual vê seu pai fazendo. 
O machado é menor do que aquele utilizado pelos adultos 
e, possivelmente, mais leve, adequado às características 
físicas da criança. Poderíamos dizer, nessas condições 
hipoteticamente narradas por nós, que a criança estava em 
atividade de jogo? Se concebermos a existência de uma 
“natureza infantil”, responderíamos que sim: porque se 
trata de uma criança e o jogo faz parte de sua natureza. 
Assim, qualquer tarefa que uma criança realize será 
transformada, por ela mesma, em uma tarefa “lúdica”. Sua 
fantasia transformaria a realidade e ela passaria a viver 
nesse pequeno mundo criado por ela mesma. Contudo, se 
rechaçamos essa concepção de natureza infantil, devemos 
buscar a resposta de outro modo: nas condições da atividade 
da criança e no sentido dessa atividade para ela.

No exemplo dado, ainda que o machado fosse menor, 
adaptado às condições físicas da criança, ela tinha nas mãos 
um instrumento real (funcional), que lhe permitia reproduzir 
as ações e os resultados das atividades dos adultos. E, 
ainda mais importante, a criança tinha como necessidade a 
produção de lenha para a sua comunidade e não a simples 
imitação de seu pai. Imitar os gestos dos adultos tinha como 
orientação a possibilidade de criar os mesmos resultados 
materiais que os adultos obtinham. Neste sentido, a criança 
estava inserida numa atividade de trabalho.

O processo de gênese do jogo na história da 
humanidade, então, não pôde aparecer nem antes do 
trabalho, nem antes da arte (Elkonin, 1998). Este mesmo 
autor sintetiza sua compreensão a respeito do processo de 
surgimento e desenvolvimento do jogo:

Assim, pode-se formular a tese mais importante para a 
teoria do Jogo protagonizado: esse jogo nasce no decorrer 
do desenvolvimento histórico da sociedade como resultado 
da mudança de lugar da criança no sistema de relações 
sociais. Por conseguinte, é de origem e natureza sociais. 
(Elkonin, 1998, p. 80)

Deste modo, em um determinado momento da 
humanidade, com a complexificação das atividades de 
trabalho (tanto no que diz respeito às relações de produção 
quanto aos próprios instrumentos), o mundo adulto, sob 
muitos aspectos, não mais estava diretamente acessível à 
criança; ela não podia participar direta e efetivamente de 
muitas atividades compartilhadas pelos adultos. Entretanto, 
a apropriação de tal mundo (mundo humano) é uma 
necessidade para a criança, posto que ela faz parte dele 
e precisa, cada vez mais e melhor, situar-se nesse mundo. 
É nesse sentido que Leontiev (1988, p.120), ao distinguir a 
atividade lúdica entre os animais e as crianças, afirma que 
“a brincadeira na criança não é instintiva, mas precisamente 
humana, atividade objetiva, que, por constituir a base 
da percepção que a criança tem do mundo dos objetos 
humanos, determina o conteúdo de suas brincadeiras”.

Foi neste momento e mediante essas condições que 
o jogo pôde assumir um caráter tão específico e importante 
no processo de desenvolvimento humano, constituindo-
se, hoje (na maioria das sociedades), a atividade principal 
da criança na educação infantil, isto é, aquela atividade 
que melhor realiza a relação criança/mundo, no sentido 
de permitir a máxima apropriação das produções culturais 
historicamente elaboradas. 

 2.2 A imaginação no jogo: premissa ou 
produto?

Ao defender que é por meio da apropriação que se dá 
o desenvolvimento cultural do homem (premissa da teoria 
histórico-cultural), o jogo adquire um papel fundamental na 
teoria do desenvolvimento infantil. O jogo de papéis reconstitui 
a realidade de uma maneira singular (Elkonin,1998). As 
regras e as normas existentes entre as pessoas, nas 
situações da vida (relações de trabalho, por exemplo) são 
reconstituídas por meios singulares e aparecem de maneira 
mais ampla e mais explícita na consciência das pessoas, por 
meio das situações simbólicas. Isso tem a ver com a função 
do jogo de papéis ou a sua necessidade: permitir que as 
crianças se apropriem do mundo de relações e atividades 
dos adultos e, assim, humanizem-se.

Parece importante, neste momento, discutirmos o que 
vem a ser essa reconstituição singular da realidade no jogo, 
de que forma a realidade pode ser reproduzida pela criança 
no jogo e qual o papel da imaginação ou fantasia nesse 
processo. Em relação à imaginação, a primeira consideração 
é a de que a criança não imagina para jogar, mas no 
processo de jogo ela imagina. Essa compreensão rompe 
com a lógica segundo a qual a imaginação é premissa para o 
desenvolvimento do jogo. Como se sustenta esta afirmação? 
A partir da compreensão de que a consciência é formada 
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historicamente, ou seja, a imaginação como uma das funções 
psicológicas superiores é constituída historicamente. Não se 
trata de primeiro imaginar para depois jogar, pelo contrário, 
ao jogar, a criança desenvolve sua imaginação. Leontiev 
ilustra esse movimento ao discutir sobre como isso se dá, 
por exemplo, na atividade lúdica de montar um cavalinho de 
pau, na qual frequentemente se supõe que a criança galopa 
com o pedaço de pau porque sua imaginação “foi ativada”, 
ou seja, porque ela imagina que se trata de um cavalo. O 
autor rebate essa questão argumentando que:

Esta explicação não é apenas realmente falsa, mas é, em 
princípio, infundada. Este é apenas um tipo de explicação, 
um tipo de estudo da atividade infantil que a deduz a partir 
de mudanças já existentes em sua consciência e formadas 
alhures, enquanto a linha principal da análise psicológica 
deveria tomar sempre a direção oposta. Isto é, deveria 
começar por examinar a real atividade da criança para, 
com isto, compreender as mudanças correspondentes em 
sua consciência, e só então descobrir o efeito contrário 
desta consciência, agora modificada, no desenvolvimento 
posterior da atividade (Leontiev, 1988, p. 125).

Nesse sentido, é importante compreender que, ao 
jogar, a criança reproduzirá de modo singular um determinado 
aspecto da realidade. Para realizar as ações e operações do 
mundo adulto em seu jogo, a criança precisa, antes, realizar 
determinadas substituições: ela substitui o objeto utilizado na 
atividade dos adultos por um objeto que lhe seja realmente 
acessível. Por essa razão, a utilização do pedaço de pau 
como cavalo, antes de ser resultado da imaginação infantil, 
está relacionado com as condições objetivas; o pedaço de 
madeira é um objeto acessível à criança e torna-se, então, 
um modo pelo qual a ação (no caso montar um cavalo) pode 
ser realizada por ela.

A substituição de objetos é, assim, uma necessidade 
para que a reprodução das ações dos adultos, no jogo, 
possa se dar. Mas, se no plano dos objetos as substituições 
são aceitáveis e mesmo necessárias, no plano das ações 
com os objetos (o conteúdo e a sequência das ações), 
não pode haver substituições: elas devem corresponder à 
situação real. Leontiev (1988) analisa uma situação de jogo 
na qual essa relação fica evidente. Ao brincar de médico, 
de aplicar injeções nos pacientes, os objetos que são 
realmente utilizados pelos adultos podem ser facilmente 
substituídos: um pauzinho6 torna-se a injeção; um pedaço 
de papel, o algodão; um líquido fictício, o álcool. Contudo, 
modificar a estrutura da atividade do adulto, o seu conteúdo 
e a sequência das ações não é admitido pela criança, já que 
a afasta da realidade humana da qual ela deseja apropriar-
se. Assim, no exemplo dado, a criança não admitirá aplicar 
a injeção e depois passar o álcool, nem tampouco aplicar a 
injeção e depois fazer o diagnóstico do paciente. 

6   Não é qualquer objeto que pode substituir o objeto original. O objeto 
substituto deve garantir que a criança consiga reproduzir a ação 
original com ele. No exemplo dado, uma bola dificilmente seria aceita 
como substituto da injeção, embora no plano puramente simbólico 
pudéssemos tomar uma bola por uma injeção. Mas, como diz Vigotski 
(2000), a atividade da criança é o jogo e não a simbolização.

Deste modo, longe de ser uma forma de a criança 
afastar-se do mundo real (como, muitas vezes, defendem as 
teorias naturalizantes do jogo), o jogo é justamente a forma 
pela qual a criança pode apropriar-se cada vez mais desse 
mundo, aproximar-se cada vez mais dele. 

É nesse processo de reconstituição da realidade, o 
qual obriga a criança a realizar substituições dos objetos 
para reproduzir determinada atividade do adulto, que surge 
a necessidade da imaginação. A imaginação, reafirmamos, 
não é premissa para o jogo, mas, justamente, seu produto.

Portanto, nas premissas psicológicas do jogo não há 
elementos fantásticos. Há uma ação real, uma operação 
real e imagens reais de objetos reais, mas a criança, apesar 
de tudo, age com a vara como se fosse um cavalo, e isto 
indica que há algo imaginário no jogo como um todo, que 
é a situação imaginária. Em outras palavras, a estrutura da 
atividade lúdica é tal que ocasiona o surgimento de uma 
situação lúdica imaginária.

(...)

É preciso acentuar que a ação, no brinquedo, não provém 
da situação imaginária mas, pelo contrário, é esta que nasce 
da discrepância entre a operação e ação; assim, não é a 
imaginação que determina a ação, mas são as condições 
da ação que tornam necessária a imaginação e dão origem 
a ela (Leontiev, 1988, p. 127).

A questão das substituições dos objetos no jogo não 
pode ser analisada apenas como uma questão de “ausência” 
dos materiais concretos utilizados pelos adultos. Tampouco 
deve ser encarada como uma questão de simples “falta de 
capacidade” da criança para operar com esses objetos. 
Muitas crianças operam habilidosamente com facas, 
cortando cana de açúcar nas lavouras. Mas o que está óbvio 
nesta situação é que elas não estão em atividade de jogo, 
mas sim de trabalho. Assim, se instruirmos as crianças, 
mesmo as de pouca idade, elas provavelmente poderão 
operar de forma adequada com muitos objetos “do mundo 
adulto”. Se isso ocorre, por que as crianças substituem os 
objetos? A função da substituição dos objetos utilizados pelo 
adulto reside no fato de que, deste modo, a criança pode 
estar livre para agir com a atividade do adulto como um 
todo. No exemplo analisado anteriormente, na brincadeira 
de médico, ao não ter que se ater ao produto da ação (curar 
a pessoas aplicando a injeção corretamente), a criança está 
livre para focar a sua atividade na apropriação da atividade 
adulta, o que significa lidar com os aspectos relativos às 
ações, operações e motivo, que é o central nessa fase para 
o seu processo de desenvolvimento e humanização. 

É possível que uma criança de sete anos aprenda a 
operar realmente com uma injeção (auxiliando na aplicação 
em sua mãe que está doente, por exemplo), mas, ao fazê-
lo e ter a responsabilidade de fazê-lo para curar alguém, o 
objeto de sua consciência, aquilo para o qual a sua atividade 
está voltada, não é a atividade do médico, mas sim o ato de 
aplicar injeção. 
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Ao operar com um pauzinho, fingindo ser a injeção, a 
criança pode trazer para a sua consciência, pode reproduzir 
em sua atividade de jogo, toda a estrutura da atividade 
adulta de ser médico: a relação do médico com o paciente 
(se é atencioso, soberbo etc), as operações de diagnóstico 
(investigando os sintomas, fazendo perguntas, anotando os 
dados em um papel, pedindo exames) e as ações de cura 
(aplicar injeção, receitar remédios etc). Em atividade de 
jogo, isto é, ao reconstituir a realidade por meio do jogo, a 
criança pode apropriar-se da estrutura da atividade humana, 
como suas ações e operações - parte executora - e seus 
objetivos, necessidades e motivos - parte orientadora. Ela 
descobre não só a relação dos homens com os objetos, 
mas também a relação das pessoas naquela determinada 
atividade (Davydov, 1987).

 2.3 O jogo e a Zona de Desenvolvimento 
Próximo 

De acordo com as ideias de Leontiev (1988), atividade 
principal não é sinônimo de “atividade predominante”, isto 
é, não é uma atividade na qual o indivíduo passa a maior 
parte de seu tempo. Uma atividade torna-se principal para a 
vida de um sujeito não pelo tempo que ele passa realizando 
essa atividade, mas sim pelo fato de que é através dela 
que são produzidas novas formas de conduta. Por conduta, 
entendemos um modo de o sujeito estar no mundo e agir 
nele; um modo de se relacionar com os outros e consigo 
mesmo. Desta forma, é através da atividade principal que 
ocorre o desenvolvimento histórico dos sujeitos, a formação 
das funções psíquicas superiores (Vygotski, 1995).

Retomando as discussões anteriormente realizadas 
a respeito da historicidade do jogo dentro do processo de 
filogênese e ontogênese, poderíamos nos perguntar o 
porquê e o como do Jogo tornar-se a atividade principal 
da criança em idade pré-escolar. O jogo, como já vimos, 
torna possível à criança concretizar as suas necessidades 
de agir com os objetos humanos e realizar ações humanas 
com eles, a despeito das mesmas não estarem diretamente 
acessíveis a ela. Essas ações são realizadas por um objeto 
que substitui o objeto original (do mundo adulto) e, embora 
não permitam à criança reproduzir o produto da atividade 
humana, permitem a ela reproduzir a estrutura da atividade, 
em suas dimensões de orientação e execução. Ao brincar 
de professor, reproduzindo as ações de ensino, a relação 
com os alunos e com os demais professores, fazendo 
cópias na lousa etc, não está em questão para a criança a 
concretização do objetivo da atividade de ensino (ensinar), 
mas a reprodução, por ela, daquilo que entende ser a 
atividade de ensino: o motivo, as ações e as operações.

Essa consideração leva-nos a uma afirmação 
quase consensual, dentro das teorias do jogo, a respeito 
de sua orientação para o processo e não para o produto. 
O motivo do jogo, como nos diz Leontiev (1988), está no 
processo. Entretanto, esta ideia precisa ser bem explicada. 
A criança não brinca de qualquer jeito, ela almeja reproduzir 
um determinado tema da realidade e da forma mais “fiel” 
possível. A questão não é que o jogo, em si mesmo, seja “puro 

processo”, puro “prazer em fazer”, mas que o objetivo está 
deslocado em relação à atividade adulta. Em outras palavras, 
a criança busca concretizar determinados objetivos no jogo, 
busca reproduzir da melhor maneira possível a atividade do 
mundo adulto que ela quer tornar acessível. Neste sentido, 
o jogo tem um objetivo, que podemos dizer ser consciente 
para a criança. A questão é que os resultados que a criança 
busca atingir (a reprodução da atividade) são, na atividade 
dos adultos, o processo. No exemplo dado anteriormente, 
a criança não objetiva ensinar outras crianças que estão 
brincando de professor/escolinha com ela, mas, justamente, 
reproduzir a atividade do professor. 

Dessa forma, a criança age de modo consciente 
procurando desempenhar os papéis dos adultos em 
determinada atividade e, assim, descobre não só a relação 
dos homens com o objeto, mas, também, das pessoas entre 
si em uma determinada atividade (Leontiev, 1988). E, nesse 
processo, surgem novas formas de conduta. É nesse sentido 
que podemos compreender a relação entre a atividade do 
jogo e o desenvolvimento:

(...) o brinquedo fornece ampla estrutura básica para 
mudanças das necessidades e da consciência. A ação na 
esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das 
intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real 
e motivações volitivas - tudo aparece no brinquedo, que se 
constitui, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-
escolar (Vigotski, 2000, p. 135)

As formas culturais de conduta que são desenvolvidas 
no jogo referem-se, de uma maneira geral, ao comportamento 
voluntário: a atenção voluntária, a memória lógica e a 
própria voluntariedade. Esses tipos de conduta nascem 
em forma de colaboração, através de um “estímulo meio 
auxiliar” (Vygotski, 1995) que permite à criança controlar o 
seu comportamento. 

O “estímulo meio auxiliar” no jogo protagonizado 
é desempenhado pelo papel representado pela criança 
na brincadeira. O papel que ela representa (médico ou 
professor, por exemplo) torna-se, durante o jogo, a referência 
do seu comportamento, torna-se o modelo, para a criança, 
das ações e relações (significados sociais) que ela deverá 
desempenhar. Esta, através do papel, pode começar a 
dominar os estímulos que incidem diretamente sobre ela 
e, assim, dominar o seu próprio comportamento, isto é, 
desenvolver uma conduta voluntária e não mais impulsiva7. 

7    Se uma criança está brincando de “zoológico” com seus amigos e 
assume o papel de tratador dos animais, ela, muito provavelmente, 
se obrigará a cumprir as funções reais que o tratador de animais 
possui. Se seus amigos (que desempenham o papel de macacos) 
estão pulando pela grama e pelos galhos, e esta brincadeira lhe 
parecer divertida e lhe provocar o desejo de brincar também nos 
galhos, ela se submeterá à função de seu papel (que não lhe 
permite brincar nos galhos), e esperará a chance de ser macaco 
na brincadeira. É deste modo que o papel assumido pela criança 
desempenha a função de um instrumento psíquico externo, 
auxiliando a sua conduta voluntária, permitindo que sua conduta 
deixe de ser meramente reativa.
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Contudo, no jogo, essas novas formas de conduta 
apenas começam o seu processo de desenvolvimento e 
encontram-se no que Vygotski (1996) conceituou como zona 
de desenvolvimento próximo. As formas de conduta, ou as 
funções psíquicas da criança que se encontram na zona 
de desenvolvimento próximo, isto é, que ainda não são de 
domínio autônomo pela criança, que não foram internalizadas, 
não podem ser utilizadas de forma consciente e deliberada. 
Essas formas de comportamento, entretanto, podem ser 
utilizadas pelas crianças desde que em colaboração com 
indivíduos mais experientes de sua sociedade. Aliás, é 
justamente mediante essa colaboração que a criança pode 
se desenvolver, que as formas de comportamento ainda não 
dominadas por ela podem ser internalizadas, daí o motivo 
pelo qual Vigotski (2000, p. 134) afirma que o brinquedo 

(...) cria uma zona de desenvolvimento proximal da 
criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além 
do comportamento habitual de sua idade, além de seu 
comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse 
maior do que é na realidade.

O jogo de papéis, na condição de zona de 
desenvolvimento próximo, representa, portanto, a possibilidade 
máxima de aprendizagem em determinada etapa da vida da 
criança; representa o limite superior de seu desenvolvimento 
e, assim, a referência necessária para o processo educativo. 
É importante dizer que a aprendizagem que se dá na zona de 
desenvolvimento próximo, ao exigir uma forma de colaboração 
entre a criança e um indivíduo mais experiente, exige, 
também, que ocorra o processo de imitação/ reprodução por 
parte da criança. A imitação é um processo, necessariamente 
racional, baseado na compreensão da operação intelectual 
que se imita (Vygotski, 1996). Não cabe, portanto, dentro do 
conceito de zona de desenvolvimento próximo, o conceito 
de imitação mecânica. A imitação refere-se às operações 
intimamente relacionadas com a atividade racional da criança 
e ocorre em colaboração com um adulto, ou indivíduo mais 
experiente que ela. Com base nesse processo é que a função 
poderá ser internalizada, passando a fazer parte do nível de 
desenvolvimento real da criança. 

O conceito de zona de desenvolvimento próximo 
apresenta uma estreita relação com os processos de 
aprendizagem e educação e, por isso, precisa ser muito bem 
compreendido antes de se transformar numa referência para 
o trabalho pedagógico.

Nem todas as atividades orientadas e direcionadas 
pelo adulto são atividades de colaboração no sentido 
elaborado por Vygotski (1996). A ajuda mecânica, específica 
ou pontual de uma tarefa que a criança desempenha, ou seja, 
a ajuda que se dirige à formação de hábitos ou técnicas, não 
se enquadra necessariamente no conceito de colaboração e, 
portanto, não se aplica à zona de desenvolvimento próximo. 
Queremos dizer com isso que esse tipo de auxilio não está 
direcionado a organizar e criar as condições para o processo 
de desenvolvimento da criança, ou seja, à formação de 
novas funções ou novas formas de condutas.

A confusão ou indistinção entre essas duas formas 
de intervenção ou auxílio pode resultar num abandono, 
na prática pedagógica, da organização de situações que 
concorram para o desenvolvimento das funções psíquicas 
superiores e das formas culturais de conduta. Se o adulto 
contribui ou auxilia um educando a executar um movimento 
simplesmente como um apoio físico (como na cambalhota) 
ou a resolver um problema de matemática simplesmente 
corrigindo suas contas, a colaboração resume-se a uma 
colaboração mecânica. Mas se esse auxílio se dá como 
uma forma de contribuição para o desenvolvimento cultural 
da criança, temos uma forma de trabalhar pedagogicamente 
na zona de desenvolvimento próximo (nos exemplos dados: 
fazer a criança perceber/conscientizar-se das partes do 
corpo envolvidas na cambalhota e como essas partes se 
relacionam entre si durante o movimento; ou fazendo a 
criança apropriar-se do conceito de número). Deste modo, 
o que o professor realiza, na prática, é uma efetiva relação 
consciente de seu trabalho como educador com a organização 
do desenvolvimento da criança ou do desenvolvimento do 
coletivo infantil. 

3. A intencionalidade pedagógica do jogo no 
trabalho educativo

Defender o jogo como elemento essencial no processo 
de formação e educação da criança e, assim, nos processos 
de ensino-aprendizagem que se dão na escola, permite 
uma aproximação às propostas pedagógicas que veem no 
lúdico o elemento central da educação, especialmente na 
educação infantil. Todavia, para isto, é necessário discutir a 
intencionalidade pedagógica do jogo no trabalho educativo.

O lúdico, em muitas propostas pedagógicas, 
apresenta-se como sinônimo de prazer, como uma forma 
de exercício da máxima liberdade pela criança, como um 
momento de “livre expressão”, desvinculado das “coerções” 
da sociedade. Essa compreensão possui uma raiz 
pedagógica nas teorias educacionais espontaneístas e nas 
concepções de infância como “natureza infantil”, na qual a 
criança é vista como um ser que precisa ser socializado, “por 
meio de fatores não sociais - domínio corporal e emocional, 
diminuição do egocentrismo, acesso ao pensamento formal 
- aos quais acrescenta a convivência com outros indivíduos, 
adultos ou crianças” (Charlot, 1979, p. 259) e, então, a 
atividade lúdica apresenta-se como elemento central no 
processo educativo. 

Essa visão representa, de um modo geral, a ideia de 
que, quanto menor a intervenção pedagógica no processo de 
formação da criança, mais livre ela será enquanto indivíduo. 
Entretanto, semelhante crença numa sociedade cuja esfera 
cotidiana da vida é marcada pela espontaneidade (Heller, 
1989) apresenta, na verdade, possibilidades cada vez mais 
restritas para o desenvolvimento de cada ser humano. Ou 
seja, isto significa, concretamente, um abandono do indivíduo 
à sua própria sorte, daí a razão pela qual essa díade jogo-
prazer precisa ser superada, como indicou Vigotski (2000, 
p.121):
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(...) o prazer não pode ser visto como uma característica 
definidora do brinquedo, parece-me que as teorias que 
ignoram o fato de que o brinquedo preenche necessidades 
da criança nada mais são do que uma intelectualização 
pedante da atividade de brincar

Não se trata de criticar a ludicidade ou o prazer em 
si mesmos, de negar a importância do lúdico e do prazer 
no processo educativo (e na própria vida dos indivíduos), 
trata-se, isso sim, de compreender o lúdico e o prazer sobre 
outras bases. O lúdico é compreendido por nós como uma 
forma específica do homem se relacionar com o mundo, 
forma específica de efetivar as suas relações fundamentais 
de objetivação e apropriação e, assim, poder desenvolver-
se culturalmente. Considerando a atividade de trabalho 
como a atividade primária do homem, do ponto de vista de 
seu desenvolvimento filogenético (Marx & Engels, 1977; 
Vygotski, 1995), as atividades lúdicas surgiram em etapas 
posteriores de sua vida, como uma forma não utilitária de 
atividade, assim como as artes. Na contemporaneidade, as 
atividades lúdicas mantêm a sua importância como atividades 
que permitem a explicitação das relações de apropriação e 
objetivação, sendo, apesar disso, atividades secundárias 
para os adultos8, mas essenciais para as crianças. 

As atividades lúdicas, dentre elas o jogo de papéis, 
são fundamentais na vida da criança por significar, dentro 
de suas especificidades (físicas e as relacionadas à posição 
social), as suas máximas possibilidades de apropriação 
do mundo adulto, isto é, do mundo de relações, objetos, 
conhecimentos e ações historicamente criados pela 
humanidade. O jogo é a forma principal de a criança vivenciar 
o seu processo de humanização, uma vez que é a atividade 
que melhor permite à criança apropriar-se das atividades 
(motivos, ações e operações) culturalmente elaboradas. O 
jogo, para a criança em idade pré-escolar, é a atividade que 
melhor lhe permite ir se compreendendo como um ser em si 
e um ser para si.

O jogo é um recurso largamente empregado na 
educação infantil, etapa escolar em que o lúdico ou a 
brincadeira é um meio bastante utilizado nos processos 
de educação e aprendizagem. Neste sentido, o jogo é 
uma forma didática de trabalhar com os conteúdos e 
conhecimentos específicos das diferentes “áreas do saber”. 
Seu uso nos processos educativos, portanto, não significa 
necessariamente trabalhar com a atividade principal 
da criança, ao menos não pedagogicamente, ou seja, 
organizada e direcionada intencionalmente. Se aplicarmos 
os conceitos de Leontiev (1983), podemos dizer que esse 
tipo de jogo faz parte da ação da criança e não de sua 
atividade. A finalidade e a organização do jogo como ação 
é a aprendizagem de hábitos ou conteúdos específicos, 
ao passo que o jogo como atividade da criança tem como 
finalidade a apropriação e o desenvolvimento de certas 
formas de culturais de comportamentos.

8    De acordo com a análise de Elkonin (1998), as atividades lúdicas 
no mundo adulto são representadas por formas mais evoluídas do 
jogo, notadamente o Esporte e as Artes.

Portanto, para termos um trabalho pedagógico 
fundamentado no jogo como atividade, não basta apenas 
utilizarmos o “recurso” jogo, ou seja, não basta aplicarmos 
jogos no processo educativo. Embora a utilização dos 
chamados “jogos didáticos”9 possa fazer parte do trabalho 
pedagógico da educação infantil, não é apenas por meio 
de seu uso que garantimos a organização da atividade 
principal da criança em idade pré-escolar. O trabalho com 
o “jogo didático” e com o jogo como atividade exige ações 
pedagógicas diferentes.

Podemos sintetizar nossas discussões a respeito da 
intencionalidade pedagógica do jogo no trabalho educativo 
destacando duas questões. A primeira delas relaciona-se 
aos limites do jogo para o desenvolvimento infantil. É certo 
que o jogo faz nascer determinadas formas culturais de 
conduta, mas isto não quer dizer que o desenvolvimento 
destas esteja completo.  Isso quer dizer que a atividade do 
jogo, isoladamente, não tem a possibilidade de transformar 
os estímulos meios auxiliares (função da “representação” 
de um papel) em estímulos meios internos, isto é, em 
instrumentos psíquicos internalizados. Isso significa que 
as formas culturais de conduta, que começam a ser 
controladas pela criança no jogo, devem ser trabalhadas em 
outras atividades infantis (que não apenas o jogo), para se 
desenvolverem plenamente e se constituírem em funções 
psíquicas com as quais a criança possa operar deliberada e 
conscientemente.

Vygotski (conforme citado por Elkonin, 1998), quando 
discute as relações entre as funções psicológicas superiores 
e o jogo, é bastante preciso ao considerar que o caminho 
que vai do jogo aos processos internos, na idade escolar, é 
a fala interna, a integração, a memória lógica, o pensamento 
abstrato (sem coisas, mas com conceitos). É necessário 
entender esta conexão para compreender o principal na 
transição da idade pré-escolar para a escolar. 

A outra questão, a respeito da intencionalidade 
pedagógica do jogo no trabalho educativo, remete para as 
possibilidades de uso do jogo protagonizado na educação. 
Embora a criança, em suas atividades cotidianas, elabore 
jogos protagonizados, não está negada ao professor 
a possibilidade de promover jogos, isto é, trabalhar 
pedagogicamente com a atividade principal da criança 
em idade pré-escolar. Todavia, o alerta de Elkonin (1998) 
sobre essa questão é de fundamental importância para 
dimensionarmos corretamente sua utilização. De acordo 
com ele, a importância pedagógica do jogo fica limitada em 
algumas situações porque a característica específica do jogo 
protagonizado - as relações sociais - assume uma função 
secundária em detrimento de um determinado conteúdo:

9    Nesse trabalho não iremos aprofundar a questão sobre os jogos 
didáticos, mas apontamos para a perspectiva de Leontiev na qual os 
jogos didáticos configuram-se como sendo “jogos de transição, quer 
para a atividade não lúdica, para a qual eles preparam diretamente o 
caminho, quer para os jogos do período escolar do desenvolvimento 
psíquico da criança. (Leontiev, 1998, p.140) 
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Assim, por exemplo, pode-se organizar o jogo do armazém 
para ensinar as crianças a utilizarem medidas de peso. 
Para isso introduzem-se no jogo uma balança e pesos 
reais, entregam-se às crianças alguns grãos ou sementes 
secas, e elas aprendem a medir e pesar objetos variados, 
desempenhando as funções ora de vendedores, ora de 
compradores. Claro que nesses jogos as crianças podem 
aprender a pesar, medir, contar artigos por unidades e até 
fazer contas e dar o troco. As observações demonstram que 
no centro da atividade das crianças estão as operações com 
o peso e outras medidas, os cálculos etc. Mas se relegam 
a segundo plano as relações entre as pessoas no processo 
de “compra e venda” (Elkonin, 1998, p. 401).

Ao discutir, então, as possibilidades de uso do 
jogo protagonizado, a questão principal que se apresenta 
refere-se à sua intencionalidade. Nesse sentido, não se 
nega o emprego do jogo no trabalho pedagógico e a sua 
possibilidade de criar novas necessidades nas crianças e, 
assim, direcionar o seu desenvolvimento. Pelo contrário, 
considerar o jogo como a atividade principal da criança 
em idade pré-escolar e elaborar uma forma pedagógica de 
trabalhar com ele é uma tarefa da educação infantil. Porém, 
a ação educativa do educador, neste tipo de jogo, dá-se não 
apenas por sua ação direta nele, mas, também, na ação de 
organizar os materiais e conhecimentos sobre determinado 
Tema10 para serem apropriados pelas crianças. A criança, 
dessa forma, terá acesso à significação dos objetos culturais 
pela mediação do educador.

O que isso significa? Trata-se de dispor materiais que 
enriqueçam e direcionem a compreensão dos papéis a serem 
representados, ou seja, que enriqueçam e direcionem o tipo 
de apropriação dos elementos da vida ao redor das crianças, 
das relações interpessoais em determinada atividade 
do mundo adulto e suas ações. Assim, a intervenção do 
adulto no jogo da criança não só é possível como, também, 
desejável dentro do trabalho pedagógico.

Em termos práticos, essa intervenção, que visa 
auxiliar a criança na evolução do conteúdo de seus jogos 
e que procura contribuir para o desenvolvimento dos 
papéis que as crianças representam (tanto em termos das 
ações, quanto das interrelações dos personagens), pode 
manifestar-se de diversas maneiras. Destacamos algumas 
possibilidades de intervenção docente, como: brincar junto 
com as crianças; ler histórias a respeito de uma temática 
com a qual a criança esteja brincando em seus jogos; 
organizar uma visita a uma das situações presentes no 
brincar da criança etc. Todas essas formas de intervenção 
procuram explicitar, ainda mais, para a criança, a realidade 
com a qual ela está brincando em seus jogos, de modo que 
os conteúdos de suas brincadeiras possam, também, ser 
mais explícitos para elas e, nesse sentido, contribuam para 
o seu desenvolvimento.  Em síntese, o trabalho do educador 
estaria, então, em “trazer” para a consciência das crianças a 
atividade a ser reconstituída por elas em forma de Jogo. 

10    O Tema é a realidade que será reconstituída pelas crianças em 
forma de jogo (exemplo: brincar de Circo); o Conteúdo representa 
as ações e relações desempenhadas pelas pessoas nessa atividade 
(as ações e relações dos artistas com o público, as ações específicas 
do apresentador, do palhaço etc...) ( Elkonin, 1998).

Para que isto se torne possível, é preciso que o 
professor compreenda o percurso de desenvolvimento do 
jogo de papéis “que vai da ação concreta com os objetos à 
ação lúdica sintetizada e, desta, à ação lúdica protagonizada” 
(Elkonin, 1998, p.258). O exemplo dado por Elkonin é 
bastante claro: “(...) há colher; dar de comer com a colher; 
dar de comer com a colher à boneca; dar de comer à boneca 
como a mamãe” (Elkonin, 1998, p.259).  Ou seja, não se trata 
de propor situações lúdicas nas quais as crianças interajam 
apenas com objetos, ou então, que reproduzam a relação 
que os adultos têm com esse objeto, mas, sobretudo, de 
propor situações nas quais estejam latentes as relações das 
pessoas entre si. 

Isto significa considerar que, na educação infantil, o 
trabalho educativo com o jogo tem por objetivo revelar as 
relações humanas presentes nele, para que as crianças 
possam delas se apropriar. O caminho investigativo a 
ser trilhado, no caso da educação infantil, passa tanto 
pela necessidade de pesquisas, na escola, referentes 
à função social do jogo no trabalho pedagógico, quanto 
pela necessidade de pesquisas em situações de ensino 
(experimentalmente organizadas), de modo a analisarmos 
em que medida os estudos sobre o jogo realizados por 
Vigotski, Leontiev, Luria e, particularmente, Elkonin, 
configuram-se, em fundamentos teórico-metodológicos 
decisivos para o estabelecimento de uma nova proposta de 
ensino e aprendizagem na e para a educação infantil.
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Avaliação de um procedimento de ensino de 
categorias estruturais de histórias

Daniela Mendonça Ribeiro 
Jussara Fátima Pascualon 

Ana Carolina Sella 
Carmen Silvia Motta Bandini 
Deisy das Graças de Souza

Resumo
Compreender e narrar histórias são comportamentos social e academicamente relevantes, porém as comunidades verbais responsáveis pela 
instalação desses comportamentos não têm enfatizado o ensino de sua estrutura. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um procedimento 
de ensino de categorias estruturais de histórias sobre a discriminação de seus elementos definidores em novas histórias. Participaram oito 
crianças, duas meninas e seis meninos, com idades entre seis e oito anos. Foi empregado um delineamento de linha de base múltipla entre 
categorias, o que requereu a avaliação de todas as categorias antes do início da fase de ensino e após o ensino de cada categoria. O ensino foi 
dividido em duas fases: Definição de categoria e Identificação de categoria. O procedimento mostrou-se eficiente para o ensino de categorias 
estruturais de histórias e para favorecer a discriminação dos elementos definidores das categorias em novas histórias.

Palavras-chave: Instrução programada, narração de histórias, ensino fundamental

Evaluation of a procedure for structural categories of stories

Abstract
Understanding and telling  stories are behaviors socially and academically relevant. However, in establishing these behaviors the verbal 
communities usually do not emphasize the teaching of their structure. The purpose of this study was to assess the effects of a story structure by 
teaching procedure on the discrimination of its defining elements in new stories. Eight children, six boys and two girls, ages ranging from six to 
eight years, participated in the project. A multiple baseline across categories was used and this required the assessment of all categories prior 
to the beginning of the teaching phase and after the teaching of each category. The teaching was divided in two phases: Category Definition and 
Category Identification. The procedure was effective in teaching the structural categories of the story and in promoting the discrimination of the 
defining elements of the categories in new stories.

Keywords: Programed instruction, storytelling, fundamental education.

Evaluación de un procedimiento de enseñanza de  
categorías estructurales de historias

Resumen
Comprender y narrar historias son comportamientos social y académicamente relevantes, sin embargo las comunidades verbales responsables 
por la instalación de esos comportamientos no han enfatizado la enseñanza de su estructura. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos 
de un procedimiento de enseñanza de categorías estructurales de historias encima de la selección de sus elementos definidores en nuevas 
historias. Participaron ocho niños, dos niñas y seis niños con edades entre seis y ocho años. Fue empleado un delineamiento de línea de base 
múltiple entre categorías, lo que requirió la evaluación de todas las categorías antes del inicio de la fase de enseñanza y después de la enseñanza 
de cada categoría. La enseñanza fue dividida en dos fases: Definición de categoría e Identificación de categoría. El procedimiento se mostró 
eficiente para la enseñanza de categorías estructurales de historias y para favorecer la selección de los elementos definidores de las categorías 
en nuevas historias.

Palabras-clave: Instrucción programada, narración de historias, educación primaria.
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Introdução
O comportamento de contar histórias parece ter 

importância tanto social, quanto acadêmica, uma vez 
que relatar fatos e eventos é visto como uma importante 
habilidade acadêmica funcional (Almeida, 2004; Jacobson & 
Mulick, 1996) relacionada à integração do indivíduo ao seu 
ambiente social.  

Como qualquer outra habilidade acadêmica funcional, 
o comportamento de contar histórias depende de um controle 
adequado por estímulos relevantes do ambiente, o que 
envolve um repertório discriminativo eficiente. No caso do 
contar histórias, entre os estímulos relevantes, encontram-se 
os que são chamados, por diversos autores, de categorias 
estruturais de uma história (Mandler & Johnson, 1977; 
Maranhe, 2004; Spinillo & Martins, 1997; Spinillo & Simões, 
2003).

Segundo a Gramática de Histórias (Mandler & 
Johnson, 1977; Maranhe, 2004), cinco elementos ou 
categorias são considerados essenciais tanto para a 
compreensão de histórias como para o comportamento de 
contar histórias: o Cenário, o Tema, o Enredo, a Resolução 
e a Sequência. O Cenário inclui a indicação de local, tempo 
e personagens da história. O Tema refere-se ao problema 
central que os personagens têm que resolver ao longo da 
história. O Enredo refere-se às ações dos personagens para 
resolver seus problemas. A Resolução da história refere-se, 
como o próprio nome sugere, à solução do problema ou ao 
desfecho da história. A Sequência envolve a ordenação dos 
fatos ao longo do relato e inclui as demais categorias. 

As categorias estruturais podem ser concebidas 
como estímulos discriminativos de um relato oral ou 
texto para identificar ou para produzir o conteúdo de uma 
história. Esta concepção é de especial importância visto 
que o estabelecimento das discriminações relevantes 
pode contribuir para o bom desempenho dos alunos em 
tarefas que exijam este repertório. Em vez de esperar 
que o comportamento ocorra naturalmente, podem ser 
programadas condições de ensino discriminativo que 
favoreçam sua ocorrência e a integração de um repertório 
complexo e coeso. Como argumentou Skinner (1968), 
garantir um bom desempenho escolar depende de se ensinar 
ao aluno os elementos fundamentais de uma dada tarefa 
para que seu comportamento tenha maior probabilidade de 
resultar em consequências positivas. Botomé (1979) mostrou 
como essa abordagem é relevante quando a tarefa consiste, 
por exemplo, em destacar conceitos centrais em um texto 
e compreendê-lo. No caso do aprender a relatar, o ensino 
das categorias estruturais pode se mostrar importante por 
fornecer as dicas necessárias para um desempenho correto 
e completo, o que pode favorecer uma recepção positiva 
por parte da audiência que, por sua vez, fortalecerá o 
comportamento de relatar e as interações do aprendiz com 
sua comunidade verbal.

A maior parte das comunidades verbais responsáveis 
pelo estabelecimento deste repertório de relatar ou narrar, 
especialmente a escola, não tem dado ênfase nem ao 

ensino das categorias estruturais, nem à sequência em que 
elas devem ser relatadas. Esta pode ser uma das fontes de 
dificuldades ou mesmo da impossibilidade de construção 
deste repertório para muitos alunos. 

Em vista deste panorama, pesquisas na área (Lins 
e Silva & Spinillo, 2000; Maranhe, 2004) têm procurado 
desenvolver programas que ensinem o repertório de 
identificação das categorias estruturais de história e 
sua inserção deliberada em relatos orais ou escritos. A 
construção desse repertório depende, como muitas outras 
habilidades, da identificação, descrição e programação de 
condições de ensino para as diversas habilidades envolvidas 
(Botomé, 1981). No entanto, embora tenham se mostrado 
efetivos para verificar o uso e ensinar categorias estruturais 
e, também, para ensinar o comportamento de contar 
histórias, os estudos realizados na área têm sido baseados 
em procedimentos que não enfatizam o controle de variáveis 
importantes para a discriminação das categorias estruturais 
de histórias. 

Lins e Silva e Spinillo (2000) investigaram a produção 
escrita de narrativas em função da escolaridade e condições 
de produção de história. Participaram da pesquisa 80 alunos 
de primeira à quarta série, de sete a dez anos, de classe 
média e de escolas particulares da cidade do Recife. Os 
participantes foram distribuídos igualmente em quatro grupos 
em função de sua escolaridade. O planejamento experimental 
permitiu avaliar alunos da mesma série em condições de 
produção de história diferentes e alunos de séries diferentes 
em condições de produção iguais. Foram investigadas as 
produções de história em quatro condições experimentais, 
sendo que cada participante passou por todas as condições. 
A Condição 1 era a produção escrita livre de uma história 
original. A Condição 2 envolvia a produção oral livre de 
história original seguida da escrita de tal história. A Condição 
3 implicava a produção escrita a partir de uma sequência de 
quatro gravuras, as quais sugeriam ao participante o tema, 
a cena, os personagens, a meta, uma situação-problema e 
uma resolução. Por fim, na Condição 4, a produção escrita 
partia de uma história lida pelo experimentador. Analisaram-
se os dados por meio de categorias definidas pelas 
autoras, as quais refletiam diferentes níveis de domínio da 
estrutura narrativa e das convenções linguísticas típicas. 
Seis diferentes categorias foram descritas. Na Categoria I, 
foram consideradas produções de não-histórias, as quais 
consistiam de frases soltas, sequência de ações, relatos 
pessoais, músicas e poesias.  Na Categoria II, inseriram-
se histórias com introdução de cenário e a presença de 
marcadores linguísticos no início da história do tipo “Era 
uma vez”. A Categoria III indicava os mesmos elementos 
da Categoria II, contudo com a inserção do tema. Na 
Categoria IV, foram inseridas histórias que continham, além 
dos elementos já explicitados nas categorias de análise 
anteriores, tentativas de resolução da história, contudo 
sem o desfecho da mesma. Na Categoria V, as histórias 
possuíam o desfecho, porém não a resolução do problema 
central da história. Por fim, na Categoria VI inseriram-se 
as histórias completas. Os resultados indicaram que as 
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condições de ensino tiveram um efeito sobre a qualidade 
narrativa das histórias. As Condições 3 e 4 foram aquelas 
em que se obtiveram os melhores desempenhos. Porém tal 
resultado não foi observado nos participantes de séries mais 
avançadas, que apresentavam uma estrutura narrativa mais 
elaborada. É importante ressaltar que o melhor desempenho 
mostrado nas Condições 3 e 4 pode ter sido devido ao não 
balanceamento da ordem de apresentação das condições; 
os resultados podem, simplesmente, ter derivado dos efeitos 
da prática nas condições anteriores.

Maranhe (2004) investigou os efeitos de dois 
programas para ensinar categorias estruturais de história e 
compreensão de leitura para dois grupos de crianças com 
dificuldades de aprendizagem. Participaram da pesquisa 10 
crianças, divididas em dois grupos. As crianças do Grupo 
1 tinham entre sete e nove anos e estavam na segunda 
série do ensino fundamental. As crianças do Grupo 2 tinham 
entre nove e 10 anos e estavam na terceira série do ensino 
fundamental. O primeiro programa de ensino, no qual os 
participantes tiveram experiências com o recontar histórias, 
foi aplicado apenas nos participantes do Grupo 1. Neste 
procedimento, a experimentadora lia uma história para as 
crianças e discutia a história, tirando dúvidas em relação ao 
seu conteúdo e vocabulário. As crianças, então, voltavam 
para suas salas de aula e, em seguida, eram individualmente 
chamadas para recontarem a história que fora anteriormente 
lida para elas. O segundo programa foi aplicado com ambos 
os grupos e teve por objetivo ensinar aos participantes 
a definição e identificação das chamadas categorias 
estruturais em narrativas orais feitas pela experimentadora. 
Cada categoria era ensinada separadamente das outras. 
Em uma sessão de definição, a experimentadora definia e 
caracterizava uma das categorias estruturais. Em seguida, 
na sessão de identificação, ela lia uma história e fazia 
perguntas a respeito da categoria definida. Os efeitos dos 
programas foram avaliados em relação à recontagem oral de 
histórias e contagem de histórias originais. Foi verificado se 
os participantes incluíam as categorias estruturais ensinadas. 
Também foi feita uma comparação entre os resultados do 
grupo que teve experiência prévia com o recontar histórias 
e aquele que não teve tais experiências. Os resultados 
mostraram uma melhora nos desempenhos dos participantes 
dos dois grupos após a definição e identificação das 
categorias, porém o desempenho do grupo com experiência 
prévia do recontar histórias foi sempre superior. 

Apesar de sua efetividade, estes dois estudos não 
apresentaram uma sistematização de detalhes instrucionais, 
como, por exemplo, as instruções e as informações 
apresentadas antes de cada tarefa e o grau de participação do 
aluno nestas tarefas. Tanto Maranhe (2004) como Lins e Silva 
e Spinillo (2000), ao descreverem o programa de definição e 
identificação das categorias, não explicitavam, exatamente, 
as instruções que foram dadas para os participantes, nem 
quantas vezes repetiram as definições e caracterizações das 
categorias. Tal ausência de detalhes impede a replicação 
dos estudos por pessoas que queiram aplicá-lo em situações 
de ensino. Esses dois estudos também não indicaram 

quais os tipos de passos de ensino que foram utilizados 
no estabelecimento do controle de estímulos adequados 
e não apontam os fatores que poderiam ter influenciado o 
resultado final, indicando, por exemplo, o balanceamento da 
sequência das condições de ensino.  

Por essa razão, Bandini, Sella e de Souza (2006) 
propuseram um procedimento de ensino sistemático de 
discriminações entre as categorias que envolvia a descrição 
e a identificação de tais categorias. O procedimento de 
ensino procurou explicitar, além do comportamento final 
esperado, os passos intermediários estabelecedores do 
controle adequado do comportamento dos participantes. 
O estudo foi baseado em pressupostos de que o ensino 
sem erro ou com o mínimo de erros favorece a aquisição 
e a manutenção de comportamentos relevantes (de Rose, 
de Souza, Rossito, & de Rose, 1989; Dube, 1996; Skinner, 
1968; Sidman, 1985): 1) métodos de ensino devem ser 
planejados para que os erros possam ser minimizados 
durante o processo de aprendizagem; 2) um programa de 
ensino eficaz deve conter passos intermediários nos quais 
o comportamento pré-requisito para o passo seguinte 
seja ensinado, ou seja, o programa deve permitir que o 
aprendiz avance somente se apresentar os pré-requisitos 
para responder corretamente à próxima tentativa, e 3) o 
início do programa deve conter estímulos discrepantes, que 
favoreçam discriminações imediatas, antes que os alunos 
possam progredir até discriminações mais acuradas (Lahey, 
McNees, & Brown, 1973; Sidman & Stoddard, 1967). 

Participaram do estudo de Bandini e cols. dois 
meninos e cinco meninas, com idades entre nove e 12 anos, 
com dificuldades na produção oral e escrita de histórias. 
Foi empregado um delineamento de linha de base múltipla 
entre categorias que incluía uma avaliação inicial que era 
reaplicada após o ensino de cada categoria. Estas avaliações 
eram compostas de duas tarefas. A primeira tarefa avaliava 
a discriminação de categorias por meio de perguntas 
abertas do tipo “Qual é o cenário da história?”. A segunda 
tarefa avaliava a produção oral de história, na qual a criança 
deveria contar uma história à experimentadora. Nas sessões 
de ensino, era realizada a descrição de cada uma das 
categorias estruturais. A seguir, lia-se uma história e juntos, 
experimentadora e participante, apontavam o que seria a 
categoria em questão e por que era importante conhecê-la. 
Após a descrição, tinha início a identificação das categorias 
estruturais. A experimentadora lia uma nova história em voz 
alta e apresentava três questões de múltipla escolha, uma 
de cada vez. Cada questão continha quatro alternativas. As 
questões foram planejadas de modo a começar com estímulos 
bastante discrepantes e avançar para discriminações cada 
vez mais refinadas. Assim, na primeira questão, além da 
alternativa correta, outras três alternativas apresentavam 
respostas completamente diferentes da resposta correta. 
A segunda questão incluía, além da alternativa correta, 
alternativas nas quais havia a junção de informações 
corretas e informações não contidas na história. A terceira 
questão continha apenas informações da história, porém 
cada alternativa correspondia a uma categoria estrutural 
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diferente. Este procedimento de apresentação das questões 
era repetido mais uma vez, com uma nova história, totalizando 
duas histórias para a identificação de cada categoria. Foram 
ensinadas as categorias Cenário (contendo personagens, 
tempo e local da história), Tema, Enredo e Resolução, nesta 
ordem. Os resultados deste programa, entretanto, foram 
apenas parcialmente satisfatórios. Os dados mostraram 
que o procedimento foi efetivo em relação ao desempenho 
na tarefa questões de múltipla escolha. Contudo, as 
tarefas contidas nas avaliações eram diferentes daquelas 
ensinadas, requerendo respostas a questões abertas, e 
geraram desempenhos bastante variáveis. Observou-se, 
também, a ocorrência de mais erros na categoria Cenário, 
o que pode ter resultado do fato de que a categoria continha 
um número maior de elementos (personagem, tempo e local 
da história) a serem discriminados do que aqueles contidos 
nas demais categorias. Além disso, observou-se maior índice 
de erros na última questão de múltipla escolha que, segundo 
as autoras, pode ser resultado de uma programação de 
ensino deficiente que incluía uma mudança súbita no grau 
de discrepância entre pistas corretas e incorretas incluídas 
nas questões.

Tendo em vista a importância do contar histórias no 
contexto social e acadêmico, o objetivo do presente estudo 
foi avaliar os efeitos de um procedimento de ensino de 
categorias estruturais de histórias sobre a discriminação de 
elementos definidores das categorias em novas histórias, 
buscando aprimorar o procedimento empregado no estudo 
de Bandini e cols. (2006) e Sella, Bandini e de Souza (2007). 
No procedimento revisado, foram incluídas perguntas de 
múltipla escolha nas etapas de teste e nas etapas de ensino 
e as questões relativas ao ensino foram aumentadas de três 
para cinco. Cada uma das categorias passou a ser identificada 
com uma palavra (denominada “jargão”) e a categoria 
Cenário foi dividida em três partes para ensino individual 

de cada um dos seus componentes: Personagem, Local e 
Tempo. Foram também incluídos critérios de aprendizagem 
para a passagem de uma categoria para a próxima, com 
repetição do ensino de categorias previamente ensinadas, 
em caso de mau desempenho nos testes. 

Método

Participantes
Participaram deste estudo oito crianças, duas 

meninas e seis meninos, alunos de primeira e segunda séries 
do Ensino Fundamental de duas escolas públicas estaduais 
de uma cidade do interior de São Paulo, que tinham entre 
seis anos e 11 meses e oito anos e nove meses no início do 
estudo. As características individuais encontram-se listadas 
na Tabela 1. As crianças apresentaram baixo desempenho 
nas tarefas apresentadas no pré-teste do procedimento 
(Teste 0).

Ambiente e Materiais
As sessões experimentais foram conduzidas 

individualmente em salas de aula das escolas. Duas carteiras 
eram posicionadas, uma de frente para outra, sem qualquer 
espaço entre elas, de forma que a experimentadora ficasse 
sentada de frente para o participante. Foram utilizados um 
gravador, giz de cera e adesivos.

Estímulos Experimentais 
Foram utilizadas histórias escritas pelas autoras, 

especialmente planejadas de modo a incluir conteúdos 
relativos a todas as categorias. Também foram utilizadas 
Fichas de Avaliação de Ensino específicas para cada 
história.

Participante Gênero Idadea

Lia Feminino 6,1

Juca Masculino 7,0

Nina Feminino 7,3

Dudu Masculino 7,5

Luca Masculino 8,5

Fred Masculino 8,8

Zeca Masculino 8,8

Tito Masculino 8,9

Nota. aEm anos e meses no início do estudo. 

Tabela 1. Descrição dos participantes por gênero e idade.
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Procedimento Geral
Primeiramente, foi aplicado um pré-teste inicial (Teste 

0) para avaliação do repertório de entrada dos participantes, 
o qual era reaplicado após o ensino de cada categoria (Teste 
1, Pós-teste da categoria Personagem; Teste 2, Pós-teste 
da categoria Local; Teste 3, Pós-teste da categoria Tempo; 
Teste 4, Pós-teste da categoria Tema; Teste 5, Pós-teste da 
categoria Enredo e Teste 6, Pós-teste da categoria Resolução) 
a fim de avaliar a discriminação de todas as categorias. 
A aplicação do pré-teste e dos pós-testes era realizada 
da mesma maneira em todas as condições do estudo; no 
entanto as histórias e as perguntas diferiam de um teste para 
o outro. Após o Teste 0, tinha início o ensino das categorias 
de história, começando por Personagem. Cada sessão de 
ensino era dividida em duas etapas, denominadas descrição 
das categorias (Personagem, Local, Tempo, Tema, Enredo e 
Resolução) e identificação de tais categorias. 

Para cada história lida e suas respectivas questões, 
tanto nos testes, quanto nas etapas de ensino, eram 
empregadas palavras-chave ou expressões que indicassem 
(explicitassem) a presença das seis categorias. Na categoria 
Personagem, era utilizada, na história lida, a expressão 
“Essa é a história de (nome do personagem)” e, nas 
questões, as expressões: “Participaram da história (nome 
do personagem)” ou “(Nome do personagem) participou da 
história”. Para as categorias Local e Tempo, a expressão 
utilizada na história era “Nossa história (ou “Esta história” ou 
“A história”) aconteceu em (nome do lugar ou tempo em que 
a história aconteceu)” e nas questões, a expressão era “A 
história aconteceu em...”. Para Tema, era usada a expressão 
“(Nome do personagem) tinha um problema: (descrição do 
problema)” ou “O problema era (descrição do problema)”, 
tanto na história, como nas questões. Para Enredo, a 
expressão usada era “Para resolver seu problema, (nome 
do personagem seguido pelas ações realizadas por ele para 
resolver seu problema)” e para Resolução, a expressão era 
“No final, (nome do personagem) resolveu seu problema”. 

Avaliação do repertório de discriminação de 
categorias estruturais de histórias

Foi empregado um delineamento de linha de 
base múltipla (Kazdin, 1982; Tawney & Gast, 1984) 
entre categorias, o que requereu a avaliação de todas as 
categorias antes do início da fase de ensino e após o ensino 
de cada categoria.

O Teste 0 era composto por uma história e seis 
questões, cada uma com quatro alternativas. As seis 
questões eram divididas de forma que cada categoria fosse 
apresentada quatro vezes ao longo do teste. O critério de 
desempenho para inclusão no estudo era de apenas um 
acerto para as categorias Tema, Enredo ou Resolução e de 
dois acertos nas categorias relativas a Cenário (Personagem, 
Local ou Tempo), visto que estas categorias são as mais 
comumente sinalizadas no ensino regular. 

Para iniciar a tarefa, era fornecida a instrução “Agora 
vou contar uma história para você. Vou contar esta história 

duas vezes. Preste atenção, porque depois vamos fazer alguns 
exercícios sobre a história”. Em seguida, a experimentadora 
lia a história duas vezes e fornecia a seguinte instrução 
“Agora vamos fazer os exercícios sobre a história. Eu vou ler 
o exercício e você vai marcar um X na alternativa que acha 
correta. Espere eu ler todas as alternativas”.

Ensino das Categorias Estruturais
Cada sessão de ensino era dividida em duas etapas: 

definição das categorias estruturais e identificação das 
categorias. A Tabela 2 contém as instruções específicas 
utilizadas no ensino de cada categoria.

Descrição da Categoria. No início dessa etapa, a 
experimentadora perguntava ao participante se ele sabia 
o que era a categoria a ser ensinada (ver Instrução 1 na 
Tabela 2). Esperava-se, por cinco segundos, a resposta 
do participante, que deveria conter aproximadamente 
a explicação descrita na Instrução 2 da Tabela 2. Caso 
não ocorresse resposta ou a resposta fosse incorreta ou 
incompleta, a experimentadora fornecia a descrição da 
categoria e perguntava ao participante porque ele achava 
importante saber o que era a categoria. Esperava-se, 
então, por cinco segundos a resposta do participante, que 
deveria conter aproximadamente a resposta descrita na 
Instrução 3 da Tabela 2. Caso a criança não respondesse, 
a experimentadora explicava porque é importante saber 
a categoria ensinada. Em seguida, a experimentadora 
lia uma história-exemplo e identificava, juntamente com o 
participante, a categoria ensinada.

Imediatamente antes de dar início à identificação da 
categoria ensinada, a experimentadora revisava a descrição 
(ver Instrução 4 na Tabela 2). Era dado início, então, à 
identificação da categoria.

Identificação da categoria. Na identificação de cada 
categoria, a experimentadora lia uma história, que podia ser 
relida uma vez. Após a leitura da história, era apresentado ao 
participante um Protocolo de Ensino, o qual continha cinco 
questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. 
Cada questão era apresentada separadamente. As questões 
foram formuladas de forma que a primeira apresentasse 
estímulos (alternativas) bastante discrepantes e as demais 
avançassem para discriminações cada vez mais refinadas 
(Bandini e cols., 2006). Um exemplo é apresentado na 
Tabela 3.  Desta forma, das quatro alternativas possíveis, 
na questão 1, uma continha a resposta correta e as outras 
três continham informações muito diferentes das contidas 
na história (questões que poderiam ser consideradas 
absurdas). Na questão 2, eram apresentadas a resposta 
correta, duas alternativas absurdas utilizadas na questão 
anterior e uma alternativa com informações similares às 
contidas na história, porém não correta. Na questão 3, além 
da resposta correta, eram apresentadas uma alternativa 
absurda, uma alternativa similar às contidas na questão 2, 
e uma alternativa contendo uma das categorias estruturais 
de histórias, a qual era incorreta em relação à pergunta feita, 
porém correta em relação à história lida. Na questão 4, eram 
apresentadas a resposta correta, uma alternativa similar às 
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Categoria 
Ensinada Instruções

Personagem

1. “Você sabe o que é (são) o(s) personagem(ns) de uma história?”
2. “O(s) personagem(ns) são aqueles que fazem ou falam alguma coisa na história. Por que você acha que 
é importante saber quem são os personagens da história?”
3. “É importante sabermos quem são os personagens para que quem leia ou ouça a sua história possa 
saber quem são as pessoas de quem você está falando.”
4. “Agora que você já sabe que Personagem é aquele que fala ou faz algo na história, preste atenção aos 
Personagens da história que vou ler para você.”

Local

 “Você sabe o que é o Local de uma história?”1. 
 “O lugar da história é onde a história acontece. Por que você acha que é importante saber qual é o lugar 2. 

da história?”
 “É importante sabermos qual é o lugar da história para que quem leia ou ouça a sua história 3. 
possa saber onde a história aconteceu”

4. “Agora que você sabe que Local é onde a história se passa, preste atenção ao Local onde se passa a 
história que lerei para você.”

Tempo

 “Você sabe o que é o Tempo de uma história?”1. 
 “O tempo da história é quando aconteceu nossa história. Por que você acha que é importante saber 2. 

qual é o tempo da história?”
 “É importante sabermos qual é o tempo da história para que quem leia ou ouça a sua história 3. 
possa saber quando a história aconteceu.”

4. “Agora que você sabe que Tempo é quando a história se passa, preste atenção ao Tempo quando 
se passa a história que lerei para você.”

Tema

 “Você sabe o que é o Tema de uma história?”1. 
 “Tema é o problema principal de uma história. É o motivo que faz com que a história aconteça. É o que 2. 

leva o personagem ou personagens principais a buscarem solucionar o problema. Por que você acha que 
é importante saber o que é o tema para fazermos uma história?”
3. “É importante sabermos o que é o tema para que quem leia ou ouça a história saiba qual é o problema, 
ou seja, por que a história acontece. Agora vou ler uma história e vamos tentar achar o tema.”
4. “Agora que você sabe que Tema é o problema principal de uma história, preste atenção ao Tema da 
história que lerei para você.”

Enredo

 “Você sabe o que é o Enredo de uma história?”1. 
 “Enredo são as ações realizadas pelo personagem ou pelos personagens durante a história para 2. 

resolver o problema que ele ou eles têm. Por que você acha que é importante saber o que é o enredo para 
fazermos uma história?”

 “É importante sabermos o Enredo para que quem leia ou ouça a história possa saber quais foram 3. 
as ações dos personagens para tentar resolver seu problema. Assim as pessoas saberão o que 
os personagens de sua história fizeram.”

4. “Agora que você sabe que Enredo são as ações realizadas pelo personagem durante a história para 
resolver o problema que ele tem, preste atenção ao Enredo da história que lerei para você.”

Resolução

 “Você sabe o que é a Resolução de uma história?”1. 
 “Resolução é a parte da história em que o personagem resolve o problema dele, ou seja, é como o 2. 

problema dele é resolvido. Por que você acha que saber o que é a Resolução da história é importante para 
fazermos uma história?”

 “É importante saber como foi que o problema do personagem foi resolvido.”3. 
 “Agora que você sabe que Resolução é a parte da história em que o personagem resolve o problema 4. 

dele, preste atenção à Resolução da história que lerei para você.”

Tabela 2.  Instruções fornecidas na etapa de descrição realizada para o ensino de cada uma das categorias estruturais.
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das questões 2 e 3 e duas alternativas com outras categorias 
pertencentes à história (uma delas estava presente na 
questão 3), porém incorretas em relação à pergunta feita. 
Para finalizar, na questão 5, eram apresentados apenas 
conteúdos das categorias, porém apenas uma delas era 
correta para a pergunta feita.

Para dar início a uma sessão de identificação, a 
experimentadora fornecia a seguinte instrução, que variava 
de acordo com a categoria ensinada: “Agora, vou ler uma 
história para você. Depois que eu ler, você deverá responder 
a algumas perguntas marcando com um X a resposta certa. 
Para responder a estas perguntas, preste bastante atenção 

à história que vou ler. Preste muita atenção à (nome da 
categoria ensinada) da história”. 

Em seguida, a experimentadora refazia a descrição 
da categoria e dava início à nova tarefa de identificação, 
em relação a uma segunda história. Se o participante 
respondesse com 100% de acertos na identificação na 
História 1 e na História 2, era apresentado o pós-teste da 
categoria. Caso não atingisse critério, o procedimento 
era reapresentado (descrição e identificação) até que o 
participante respondesse com 100% de acertos em duas 
histórias consecutivas. Nesse caso, novas histórias iam 
sendo apresentadas para cada tarefa.

Categoria 
Ensinada Instruções

Personagem

1. “Você sabe o que é (são) o(s) personagem(ns) de uma história?”
2. “O(s) personagem(ns) são aqueles que fazem ou falam alguma coisa na história. Por que você acha que 
é importante saber quem são os personagens da história?”
3. “É importante sabermos quem são os personagens para que quem leia ou ouça a sua história possa 
saber quem são as pessoas de quem você está falando.”
4. “Agora que você já sabe que Personagem é aquele que fala ou faz algo na história, preste atenção aos 
Personagens da história que vou ler para você.”

Local

 “Você sabe o que é o Local de uma história?”1. 
 “O lugar da história é onde a história acontece. Por que você acha que é importante saber qual é o lugar 2. 

da história?”
 “É importante sabermos qual é o lugar da história para que quem leia ou ouça a sua história 3. 
possa saber onde a história aconteceu”

4. “Agora que você sabe que Local é onde a história se passa, preste atenção ao Local onde se passa a 
história que lerei para você.”

Tempo

 “Você sabe o que é o Tempo de uma história?”1. 
 “O tempo da história é quando aconteceu nossa história. Por que você acha que é importante saber 2. 

qual é o tempo da história?”
 “É importante sabermos qual é o tempo da história para que quem leia ou ouça a sua história 3. 
possa saber quando a história aconteceu.”

4. “Agora que você sabe que Tempo é quando a história se passa, preste atenção ao Tempo quando 
se passa a história que lerei para você.”

Tema

 “Você sabe o que é o Tema de uma história?”1. 
 “Tema é o problema principal de uma história. É o motivo que faz com que a história aconteça. É o que 2. 

leva o personagem ou personagens principais a buscarem solucionar o problema. Por que você acha que 
é importante saber o que é o tema para fazermos uma história?”
3. “É importante sabermos o que é o tema para que quem leia ou ouça a história saiba qual é o problema, 
ou seja, por que a história acontece. Agora vou ler uma história e vamos tentar achar o tema.”
4. “Agora que você sabe que Tema é o problema principal de uma história, preste atenção ao Tema da 
história que lerei para você.”

Enredo

 “Você sabe o que é o Enredo de uma história?”1. 
 “Enredo são as ações realizadas pelo personagem ou pelos personagens durante a história para 2. 

resolver o problema que ele ou eles têm. Por que você acha que é importante saber o que é o enredo para 
fazermos uma história?”

 “É importante sabermos o Enredo para que quem leia ou ouça a história possa saber quais foram 3. 
as ações dos personagens para tentar resolver seu problema. Assim as pessoas saberão o que 
os personagens de sua história fizeram.”

4. “Agora que você sabe que Enredo são as ações realizadas pelo personagem durante a história para 
resolver o problema que ele tem, preste atenção ao Enredo da história que lerei para você.”

Resolução

 “Você sabe o que é a Resolução de uma história?”1. 
 “Resolução é a parte da história em que o personagem resolve o problema dele, ou seja, é como o 2. 

problema dele é resolvido. Por que você acha que saber o que é a Resolução da história é importante para 
fazermos uma história?”

 “É importante saber como foi que o problema do personagem foi resolvido.”3. 
 “Agora que você sabe que Resolução é a parte da história em que o personagem resolve o problema 4. 

dele, preste atenção à Resolução da história que lerei para você.”

1 - Marque com um X os personagens da história:
[   ] Participaram da história Marcelo, seu amigo e Roberta. 
[   ] Participaram da história o Pica-pau e sua turma.
[   ] Participaram da história Maria e João.
[   ] Participaram da história a professora e seus alunos.

2 - Marque com um X os personagens da história:
[   ] Participaram da história Marcelo, Juquinha e Mariana.
[   ] Participaram da história Maria e João.
[   ] Participaram da história Marcelo, seu amigo e Roberta.
[   ] Participaram da história o Pica-pau e sua turma.

3 - Marque com um X os personagens da história:
[   ] Participaram da história o Pica-pau e sua turma.
[   ] Participaram da história Marcelo, Juquinha e Mariana.
[   ] O problema de Marcelo era como dizer à Roberta que ele queria namorar com ela.
[   ] Participaram da história Marcelo, seu amigo e Roberta.

4 - Marque com um X os personagens da história:
[   ] O problema de Marcelo era como dizer à Roberta que ele queria namorar com ela.
[   ] Participaram da história Marcelo, seu amigo e Roberta.
[  ] No final, Marcelo conseguiu falar para Roberta tudo o que estava sentindo e os dois passaram 
muito tempo juntos.
[   ] Participaram da história Marcelo, Juquinha e Mariana.

5 - Marque com um X os personagens da história:
[  ] No final, Marcelo conseguiu falar para Roberta tudo o que estava sentindo e os dois passaram 
muito tempo juntos. 
[  ] Para resolver seu problema, Marcelo tentou chegar perto de Roberta. Depois pediu que um 
amigo fosse falar com ela.
[   ] Participaram da história Marcelo, seu amigo e Roberta.
[   ] O problema de Marcelo era como dizer à Roberta que ele queria namorar com ela.

Nota. A alternativa correta é a que contém os personagens Marcelo, seu amigo e Roberta.

Tabela 3. Protocolo de ensino relativo à história “A Primeira Namorada” apresentada no ensino da categoria Personagem.
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          Pós-Teste
Era realizado de maneira semelhante ao Teste 

0, porém os critérios de desempenho eram outros. Se 
o participante respondesse de forma correta à questão 
relativa à categoria já ensinada, passava-se para o ensino 
da próxima categoria. Se respondesse incorretamente a 
qualquer categoria previamente ensinada, era realizada nova 
etapa de ensino daquela categoria. Erros nas categorias não 
ensinadas eram apenas registrados e passava-se à próxima 
fase de ensino. 

Resultados
O procedimento de ensino de discriminação de 

categorias estruturais de histórias produziu um aumento 
considerável nos escores de acerto na tarefa de identificação 
das categorias para todos os participantes, como pode ser 
verificado na Figura 1. Contudo, foram observadas diferenças 
individuais quanto à quantidade de ensino necessário para a 
obtenção do critério de aprendizagem. 

Figura 1. Porcentagens de respostas corretas durante a fase de ensino (barras pretas) e nos testes de identificação das 
categorias estruturais (barras cinzas).

Nos resultados de Lia (painel superior esquerdo, 
p. 22) observa-se que, apenas no ensino de Personagem, 
foram necessárias mais de duas histórias para alcance 
de critério de aprendizagem. Nos testes de discriminação 
realizados logo após alcance de critério de aprendizagem 
em cada categoria, Lia acertou todas as questões relativas 
ao que fora ensinado previamente e, no pós-teste final (Teste 
6), discriminou corretamente todas as categorias ensinadas. 
Para Juca (painel superior direito, p. 22), foi necessária a 
apresentação de mais de duas histórias para a obtenção do 
critério no ensino de Personagem e de Tempo. A categoria 
Local precisou ser reensinada após desempenho insatisfatório 
desta categoria no teste de Tempo (Teste 3). Finalmente, 
no pós-teste final, Juca discriminou corretamente todas as 
categorias ensinadas. Para Nina (painel inferior esquerdo, 
p. 22), as categorias Personagem e Resolução implicaram a 
apresentação de mais de duas histórias para que o critério 
fosse atingido, sendo necessárias, respectivamente, três e 
quatro histórias. No pós-teste final, a participante discriminou 
corretamente todas as categorias ensinadas. Dudu (painel 
inferior direito, p. 22) atingiu o critério de desempenho após 

Lia Juca

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 2, Julho/Dezembro de 2009 * 303-314.

Fonte: Elaborado pelas autoras



311

Nina Dudu

Luca Fred
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a apresentação de duas histórias apenas na categoria Tema. 
Contudo, foram necessárias quatro histórias nas categorias 
Personagem, Local, Tempo e Resolução. Para a categoria 
Enredo, foi necessário reensino e, desta forma, para essa 
categoria foi necessária a apresentação de quatro histórias 
durante todo o procedimento. Finalmente, no Pós-Teste final 
(Teste 6), Dudu discriminou corretamente todas as categorias 
ensinadas. Para Luca (painel superior esquerdo, p. 23), o 
ensino das categorias Personagem e Resolução exigiu a 
apresentação de mais de duas histórias para obtenção de 
critério: três e quatro histórias, respectivamente. Além disso, 
pode-se observar que o participante acertou as questões 
relativas às categorias ensinadas nos pós-testes realizados 
logo após alcance de critério de desempenho em cada 
categoria. Finalmente, no pós-teste final, Luca discriminou 
corretamente todas as categorias ensinadas. Os resultados 
de Fred (painel superior direito, p. 23) mostram que foram 
necessárias três histórias para o ensino da categoria 
Personagem, quatro para o ensino de Tempo e quatro para 
o ensino de Enredo. Além disso, a categoria Personagem 
foi reensinada após aplicação do pós-teste referente à 
categoria Local (Teste 2), mas no pós-teste final (pós-Teste 
da categoria Resolução), Fred discriminou corretamente 
todas as categorias ensinadas. O número de histórias 

necessárias para que Zeca (painel inferior esquerdo, p. 23) 
atingisse o critério de aprendizagem foi de duas histórias 
para Local, Tempo, Tema, Enredo e Resolução e de quatro 
histórias para a categoria Personagem. Foi necessário 
o reensino da categoria Tema, logo após a aplicação do 
primeiro pós-teste de Tema. Já no pós-teste final (Teste 6), 
o participante discriminou corretamente todas as categorias 
ensinadas. Pode-se observar que Tito (painel inferior direito, 
p. 23) atingiu o critério de aprendizagem com a apresentação 
de cinco e de quatro histórias para o ensino das categorias 
Personagem e Tema, respectivamente. Foi necessário o 
reensino da categoria Local em dois momentos: após o pós-
teste de Tempo e após a aplicação do segundo pós-teste de 
Local (Teste 3). Adicionalmente, foi necessário o reensino 
de Enredo após a aplicação do pós-teste referente a essa 
mesma categoria (Teste 5). 

Discussão
O procedimento de ensino avaliado pelo presente 

estudo mostrou-se eficiente para estabelecer discriminações 
das categorias estruturais de histórias e para favorecer a 
discriminação dos elementos definidores das categorias 

Zeca Tito
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em novas histórias. Os resultados mostrados na Figura 1 
sugerem uma independência funcional entre os repertórios 
para cada categoria, visto que o ensino de uma categoria 
não implicou, na maior parte das vezes, a discriminação 
correta do conteúdo de outra ainda não ensinada. Esses 
dados sugerem que um procedimento que vise ao ensino 
de categorias estruturais de histórias deve conter, como 
realizado neste experimento, o ensino direto de cada uma das 
categorias desejadas. Evidenciam, também, a relevância do 
emprego do delineamento de linha de base múltipla (Kazdin, 
1982; Tawney & Gast, 1984), que permitiu identificar essas 
características do desempenho.

Durante a etapa de ensino, os participantes mostraram 
a aquisição das categorias estruturais de histórias. No entanto, 
para todos os participantes, foi necessária a apresentação 
de histórias adicionais, uma vez que não alcançaram o 
critério de aprendizagem nas duas primeiras histórias 
apresentadas, conforme era previsto. Adicionalmente, para 
cinco participantes, foi necessário o reensino de categorias, 
porque, conforme pode ser observado na Figura 1, nos pós-
testes os participantes Juca, Dudu, Fred, Zeca e Tito não 
alcançaram o critério de aprendizagem. Para quatro deles, 
foi reensinada uma categoria e, para um participante, duas 
categorias, sendo que uma delas precisou ser reensinada 
duas vezes. Esses resultados sugerem fortemente que 
“compreender” o conteúdo e a tarefa são uma etapa 
importante da aprendizagem, mas não são suficientes 
para estabelecer um sólido controle de estímulos que se 
generalize para outras histórias. Para isso, faz-se necessária 
a extensão do ensino com múltiplos exemplares (Stokes & 
Baer, 1977).

Embora tenha sido observada a ocorrência de 
erros durante a etapa de ensino e tenha sido necessário o 
reensino de algumas categorias, sugere-se que as alterações 
introduzidas neste estudo a partir das sugestões de Bandini e 
cols. (2006) e de Sella e cols. (2007) contribuíram para uma 
melhor efetividade do procedimento nas etapas de ensino e 
de teste.

Uma dessas alterações consistiu na apresentação de 
cinco questões de múltipla escolha em cada história para o 
ensino de identificação de cada uma das categorias estruturais. 
Tal alteração pode ter facilitado o estabelecimento do controle 
discriminativo necessário para a identificação correta das 
categorias estruturais. Isso porque a apresentação de cinco 
questões de múltipla escolha permitiu um número maior de 
passos intermediários e, consequentemente, uma passagem 
mais gradual até o comportamento final especificado. Neste 
caso, o comportamento de interesse era a discriminação 
de uma dada categoria em questões nas quais eram 
apresentadas simultaneamente informações corretas da 
história para as diferentes categorias. Portanto, a resposta 
correta dependia de uma discriminação condicional precisa, 
em que o aprendiz relacionasse o nome da categoria ao 
conteúdo correspondente, apresentado indiscriminadamente 
no contexto da história. 

Outra alteração introduzida neste estudo consistiu 
na padronização das respostas solicitadas aos participantes 

nas etapas de ensino e de teste. Diferentemente do que 
se observou no estudo de Bandini e cols. (2006), no qual 
questões de múltipla escolha foram apresentadas na situação 
de ensino e questões abertas foram apresentadas na 
situação de teste, no presente estudo utilizaram-se questões 
de múltipla escolha tanto no ensino quanto nos testes.

Além disso, na tentativa de facilitar o desempenho 
dos participantes, a categoria Cenário foi dividida para ensino 
separado de cada um dos seus componentes: Personagens, 
Local e Tempo. Embora essa alteração possa ter permitido 
aproximações graduais para cada uma das subcategorias, 
a maior parte dos erros, observados durante a etapa de 
ensino, ocorreu em relação à categoria Personagem. A 
ocorrência desses erros pode ser fruto da dificuldade do 
estabelecimento da primeira instância. Isso porque o ensino 
da categoria Personagem consistiu no primeiro contato com 
o procedimento e, nesse momento, era necessário que se 
estabelecessem diversos controles sobre o comportamento 
do participante.

Além dessas alterações, cada uma das categorias 
passou a ser identificada com uma palavra (denominada 
“jargão”) com a finalidade de explicitar os elementos 
definidores de cada uma das categorias estruturais. A 
expressão passou a funcionar como um estímulo modelo que 
especificava qual o conteúdo (entre as várias categorias) era 
aceitável como correto. Conforme discutido por Lahey e cols. 
(1973), a explicitação dos elementos a serem identificados 
na história lida é uma variável essencial para o ensino inicial 
da identificação desses elementos. Essa introdução do 
jargão parece ter contribuído para o desempenho eficiente 
dos participantes. 

A inclusão de critérios para a passagem de uma 
categoria para a próxima, com repetição do ensino de 
categorias previamente ensinadas em caso de mau 
desempenho nos testes, permitiu um acompanhamento mais 
preciso da aprendizagem dos participantes, contribuindo 
também para um maior controle experimental.

Pode-se observar, portanto, que as alterações 
introduzidas neste estudo podem ter contribuído para o 
aprimoramento do procedimento de ensino de categorias 
estruturais de histórias proposto por Bandini e cols. (2006) e 
Sella e cols. (2007). O procedimento conseguiu explicitar de 
maneira mais sistematizada o comportamento final desejado 
e os passos intermediários estabelecedores do controle 
adequado do comportamento dos participantes.

Considerações Finais
Considera-se que, após a aquisição de discriminações 

entre as categorias explícitas nas histórias, o passo seguinte 
de um programa de ensino de discriminações complexas 
deveria consistir na identificação de elementos implícitos 
através de respostas a perguntas inferenciais sobre uma 
história. As inferências têm um papel essencial no processo 
de compreensão de histórias. No entanto, a habilidade de 
estabelecer inferências é uma habilidade complexa, que 
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não é automaticamente desenvolvida com o avanço da 
escolaridade. Por essas razões, o ensino de discriminações 
entre elementos implícitos na história requer planejamento 
sistemático e minucioso que garanta desempenho sem erro 
e de acordo com o planejado (Bandini & cols. 2006; Lins e 
Silva & Spinillo, 2000; Maranhe, 2004).
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Eventos estressores e estratégias de coping em 
adolescentes: implicações na aprendizagem

Fernanda de Bastani Busnello 
Luiziana Souto Schaefer 

Christian Haag Kristensen

Resumo

Ao longo da vida, nos deparamos com eventos com os quais não nos percebemos capacitados a lidar, o que pode gerar um estado de tensão 
no organismo denominado estresse. As alterações decorrentes do estresse e o impacto que provoca na vida das pessoas podem agravar a 
desadaptação do indivíduo em seu desenvolvimento, sobretudo no ambiente escolar. O presente artigo explora as relações entre eventos de 
vida estressores, estresse e estratégias de coping em adolescentes, discutindo as possíveis implicações desses fatores na aprendizagem. 
Além disso, são descritos os fatores ambientais e a neurobiologia do estresse, bem como o papel da resiliência no enfrentamento de situações 
estressantes.

Palavras-chave: Stress, resiliência, aprendizagem.

Stressful events and coping strategies among adolescents:  
Implications for Learning

Abstract

Throughout our lives we come across events that we think we are not able to deal with, which can generate a state of tension in the body called 
stress. The changes resulting from the stress and their impact on people’s lives may aggravate the maladjustment on the individual development, 
particularly in the school environment. This article explores the relationship between stressful events, stress and coping strategies in adolescents, 
discussing the possible implications of these factors in the learning process. Moreover, environmental factors, the neurobiology of stress and the 
role of resilience in coping with stressful situations are described.

Keywords: Stress, resilience, learning.

Eventos estresantes y estrategias de coping en adolescentes:  
implicaciones en el aprendizaje

Resumen

A lo largo de la vida nos enfrentamos con eventos con los cuales no nos sentimos capaces de lidiar, lo que puede generar un estado de tensión en 
el organismo denominado estrés. Las alteraciones a raíz del estrés y el impacto que provoca en la vida de las personas pueden agravar la falta de 
adaptación del individuo en su desarrollo, principalmente en el ambiente escolar. El presente artículo explora las relaciones entre eventos de vida 
estresantes, estrés y estrategias de Coping en adolescentes, discutiendo las posibles implicaciones de esos factores en el aprendizaje. Además, 
son descritos los factores ambientales y la neurobiología del estrés, así como el papel de la resiliencia en el enfrentamiento de situaciones 
estresantes.

Palabras-clave: Estres, resiliencia, aprendizaje.



316

Introdução
Ao longo do ciclo vital, somos expostos a diversas 

situações que se apresentam como desafios e nos 
impulsionam ao desenvolvimento positivo. Entretanto, 
também nos deparamos com eventos com os quais não nos 
percebemos capacitados a lidar, o que pode gerar um estado 
de tensão no organismo denominado estresse (Gazzaniga & 
Heatherton, 2007; Lipp & Novaes, 2000).

O prejuízo na capacidade de aprender, anteriormente 
atribuído apenas a déficits cognitivos, tem sido associado, 
nos últimos anos, à exposição a eventos estressores 
específicos (Brancalhone, Fogo & Willians, 2004; Lipp, 
2004; Lipp & Novaes, 2000; Sbaraini & Schermann, 2008). 
Na infância e adolescência, os estressores costumam estar 
associados a situações com os pais e outros membros da 
família, professores, colegas, mudança de escola, doenças, 
deficiências no desenvolvimento físico ou emocional ou 
mesmo condições socioeconômicas específicas (Antoniazzi, 
Dell’Aglio, & Bandeira, 1998; Calbo, Busnello, Rigoli, Schaefer, 
& Kristensen, 2009; Compas, 1987; Dell’Aglio, 2003). O período 
da adolescência, especificamente, é marcado por diversos 
conflitos relacionados à identidade, perspectiva de futuro e 
transformações corporais (Carvalho, 1996). Dessa forma, o 
estresse pode se manifestar tanto a partir das modificações 
sociais e cognitivas que o indivíduo vivencia nesse processo 
de experimentação, como em decorrência das alterações 
biológicas que caracterizam a puberdade (Steinberg, 1999).

Por outro lado, o impacto de um evento estressor é 
bastante variável em termos individuais, dependendo de uma 
série de fatores que facilitam a superação de adversidades, 
em um processo denominado resiliência (Poletto & Koller, 
2006; Trombetta & Guzzo, 2002). O evento estressor em 
si não é determinante para a manifestação de sintomas 
de estresse ou mesmo de patologias mais graves, já que 
indivíduos expostos ao mesmo estressor podem reagir de 
maneiras diferentes (Hull, 2002; Peres, Mercante, & Nasello, 
2005). Entre as variáveis que contribuem para uma maior 
resiliência, é possível destacar as estratégias de coping, que 
são esforços empreendidos pelo indivíduo na tentativa de 
lidar com situações percebidas como estressoras (Dell’Aglio, 
2003; Dell’Aglio & Hutz, 2002).

Assim, considerando todas as alterações decorrentes 
do estresse e o impacto que provoca na vida das pessoas, 
inclusive podendo agravar a desadaptação do indivíduo 
em seu desenvolvimento, este artigo explora as relações 
entre eventos de vida estressores, estresse e estratégias de 
coping em adolescentes. Considerando as especificidades 
dessa etapa do desenvolvimento humano, o artigo discute 
as possíveis implicações desses fatores na aprendizagem. 
Desta forma, são descritos os aspectos psicossociais e 
neurobiológicos associados ao estresse, bem como o papel 
da resiliência no enfrentamento de situações estressantes.

Eventos Estressores e Estresse
Nos dias atuais, a questão do adoecimento do corpo 

tem sido associada, entre outras causas, às condições 

ambientais vivenciadas pelos indivíduos. Dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2006) mostram que, 
em países em desenvolvimento, a prevalência de eventos 
estressores é significativamente maior do que em países 
desenvolvidos. O desencadeamento de determinados 
transtornos e doenças pode ser associado a eventos 
estressores contextuais que, por sua vez, acarretam o 
aparecimento de sintomas físicos (Kristensen, Parente, 
& Kaszniak, 2006; Mondardo & Schermann, 2003; Selye, 
1965). 

Um evento estressor é caracterizado como um 
estímulo que ameaça o organismo, gerando, como 
consequência, um padrão de respostas físicas que o corpo 
utiliza para evitar ou escapar de uma condição avaliada 
como adversa (Gazzaniga & Heatherton, 2007). Assim, 
estressores vitais seriam situações eventuais que costumam 
ter grande impacto para a vida do indivíduo, como morte 
inesperada, estupro e acidentes, geralmente trazendo 
prejuízos significativos. Esse tipo de estressor permite 
identificar mais facilmente a causa do estresse, visto que é 
um episódio pontual, que foge do curso de vida esperado. Já 
os eventos diários menores, caracterizados como episódios 
corriqueiros, são demandas irritantes, frustrantes e aflitivas 
que fazem parte do dia a dia. Essas situações costumam 
passar despercebidas pelo indivíduo, podendo também 
causar prejuízos, os quais podem ser igualmente nocivos 
(Gerrig & Zimbardo, 2005; Kanner, Coyne, Schaefer, & 
Lazarus, 1981; Margis, Picon, Cosner, & Silveira, 2003). Os 
eventos diários menores incluem dificuldades financeiras, 
trânsito congestionado, situações envolvendo a escola ou o 
trabalho, brigas com familiares ou amigos, entre outros.

A prevalência de eventos estressores ambientais tem 
aumentado ao longo dos anos e os fatores psicossociais 
não devem ser desconsiderados nesse contexto. Na 
América Latina, especialmente entre a população brasileira, 
a elevada prevalência de eventos estressores ao longo da 
vida é decorrente de uma série de fatores socioeconômicos 
que produzem um aumento dos índices de desemprego, 
violência, problemas de saúde, más condições de moradia, 
poucas opções de lazer e criminalidade (Lopes, Faerstein & 
Chor, 2003; Sbaraini & Schermann, 2008). 

Todas essas condições estressantes, aliadas a uma 
gama de outras variáveis, podem desencadear diversas 
reações e patologias, dentre as quais o estresse. O estresse 
desenvolve-se quando o indivíduo avalia as dificuldades 
corriqueiras ou eventuais que vivencia como excessivas 
a sua capacidade em dominá-las e/ou superá-las, 
impossibilitando-o de resistir e de criar estratégias para lidar 
com elas. Essa discrepância percebida entre as demandas 
do ambiente e os recursos biológicos, psicológicos e sociais 
de que dispõe para resistir ao estímulo estressor pode 
trazer prejuízos ao indivíduo, alterando sua qualidade de 
vida e diminuindo a motivação necessária nas atividades 
diárias, especialmente nos desafios que o sujeito encontra 
cotidianamente (Gazzaniga & Heatherton, 2007). Ademais, 
provoca a sensação de incompetência, com consequente 
queda da autoestima (Lipp & Novaes, 2000).
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Foi o endocrinologista canadense Hans Selye, já na 
década de 1930, quem popularizou o termo estresse, definido 
como uma força aplicada contra uma resistência (Gazzaniga 
& Heatherton, 2007). Ao investigar o efeito de determinados 
estímulos prejudiciais no comportamento dos animais de 
laboratório, descreveu um padrão de respostas do estresse, 
o qual denominou Síndrome Geral de Adaptação. Assim, 
propôs um modelo trifásico do estresse: alerta, resistência 
e exaustão. Na fase de alerta, o organismo percebe a 
ameaça do ambiente e o cérebro começa a reagir em um 
processo de luta ou fuga, fundamental para a preservação 
da vida. Os sintomas desse estágio constituem uma 
preparação do corpo para sobreviver ao estímulo. Na fase 
de resistência, o organismo tenta se adaptar ao estímulo, 
surgindo os primeiros sinais físicos e psíquicos, dentre 
os quais os mais frequentes são: perda de concentração, 
instabilidade emocional, depressão, palpitações cardíacas, 
suores frios, dores musculares e dores de cabeça. Quando 
há persistência dos estímulos estressores e o indivíduo não 
possui estratégias para lidar com o evento estressor, ele 
passa à fase de exaustão. Nessa fase, o indivíduo encontra-
se extremamente fragilizado, podendo apresentar graves 
sintomas fisiológicos, comportamentais, psicológicos, 
incluindo dificuldades de aprendizagem (Gazzaniga & 
Heatherton, 2007).

As respostas de estresse são, muitas vezes, 
necessárias e adaptativas em determinadas circunstâncias 
da vida. Diante de uma situação adversa, o indivíduo é forçado 
a se adaptar para manter sua sobrevivência, garantindo a 
homeostase do organismo. Na busca desse ajustamento, o 
corpo tenta se adaptar às mudanças fisiológicas repentinas, 
mantendo em equilíbrio seus sistemas fisiológicos, em 
um processo denominado Alostase. Entretanto, quando o 
estresse torna-se crônico ou muito intenso, o desfecho para 
o indivíduo passa para o nível patológico (McEwen, 2003).

As consequências das mudanças que o estresse 
provoca na vida das pessoas são traduzidas em respostas 
biológicas e psicológicas. A resposta biológica a eventos 
estressores depende basicamente do complexo lócus 
ceruleus-noradrenalina-sistema nervoso simpático e do 
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), em especial do 
hipotálamo (Gunnar & Quevedo, 2007; Kristensen & cols., 
2006). Em termos neurobiológicos, a resposta corporal de 
estresse ativa o sistema nervoso simpático e a hipófise, 
através do hipotálamo, responsável por gerenciar as emoções 
e manter o equilíbrio interno. As glândulas suprarrenais 
liberam adrenalina (epinefrina), com consequente aumento 
da frequência cardiorrespiratória. Em situações de perigo, 
além do aumento do ritmo cardíaco, o organismo apresenta 
outros sinais de alerta: as artérias se contraem, a pressão 
arterial se eleva, as pupilas se dilatam, aumenta a sudorese, 
a pele e os pelos do corpo ficam arrepiados, a respiração 
fica mais acelerada, os esfíncteres anais e urinários se 
fecham (Gazzaniga & Heatherton, 2007; Weiss, 2007). A 
liberação dos glicocorticóides, especialmente do cortisol, 
provoca muitas das respostas corporais do estresse. Este 
conjunto de alterações, que configura a resposta corporal 

do estresse, é um mecanismo adaptativo que evoluiu para 
lidar com estressores agudos (McEwen, 2003). No entanto, 
quando esse sistema corporal de resposta do estresse 
permanece cronicamente ativado, os efeitos passam a ser 
nocivos. Grandes quantidades de cortisol, por exemplo, 
podem causar danos no hipocampo (Sapolsky, 1996; Weiss, 
2007), enquanto alterações no sistema imunológico tornam 
o indivíduo suscetível a várias doenças. 

Já as consequências psicológicas e emocionais 
ocasionadas pelo estresse envolvem cansaço e confusão 
mental, dificuldade de concentração, prejuízo na memória, 
queda da produtividade, irritabilidade, agressividade, apatia, 
queda da autoestima, desgaste, isolamento, falta de energia, 
depressão e outras psicopatologias (Charney, 2004; Lipp, 
2003; McEwen, 2003; Yehuda, 2002). Ademais, o estresse 
pode acarretar dificuldades de relacionamento, incluindo 
distúrbios conjugais e profissionais, além de comportamentos 
de risco, tais como abuso de substâncias e tendência 
suicida (Calais, Andrade, & Lipp, 2003; Cicchetti & Walker, 
2001; Lipp, 2002). Algumas das consequências decorrentes 
do estresse também podem impactar o rendimento escolar, 
já que acarreta dificuldades de concentração, problemas de 
memória, comportamento hiperativo e hipersensibilidade 
emotiva (Lipp, 2003). 

Resiliência e Coping
A maneira como cada indivíduo reage ao evento 

estressor vivenciado vai depender, entre outros fatores, das 
condições psicológicas de que dispõe como, por exemplo, 
da capacidade de resiliência. A resposta a um mesmo evento 
estressor pode variar de pessoa para pessoa, dependendo 
da percepção do estímulo pelo indivíduo e da avaliação 
cognitiva que realiza sobre a situação estressante, bem 
como sobre seus recursos para lidar com essa (Regehr, 
Hemsworth, & Hill, 2001). Assim, não é a gravidade do evento 
per se que determina diretamente a resposta do indivíduo, 
mas a avaliação que cada pessoa faz do estímulo estressor 
(Felsten, 2002; Rutter, 1987).

O termo resiliência provém da física, referindo-
se à propriedade pela qual um corpo retorna a sua forma 
original após deformidade decorrente de pressão, carga ou 
tensão em sua estrutura (Ferreira, 1975). Já em Psicologia, 
resiliência é um fenômeno complexo, que envolve uma 
gama considerável de fatores e variáveis (Poletto & Koller, 
2006). De qualquer forma, alguns autores a definem como a 
possibilidade de superação de adversidades ou a habilidade 
em lidar com determinado evento estressor, bem como 
a capacidade de superá-lo, através de estratégias que 
permitem ao indivíduo resistir às condições desfavoráveis e 
estressantes (Pinheiro, 2004; Poletto & Koller, 2006).

Para Flach (1991), o termo resiliência teve origem por 
volta de 1960, referindo-se às forças biológicas e psicológicas 
demandadas para atingir os objetivos almejados. Assim, o 
indivíduo resiliente é capaz de identificar suas dificuldades, 
resistir e solucionar seus problemas de forma adaptativa. 

Moraes e Rabinovich (1996) apontam, como origens 
de resiliência, os seguintes fatores: atributos da criança 
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(ausência de deficiências orgânicas, temperamento fácil, 
idade precoce no momento em que vivenciou o trauma, 
não ter experienciado perdas precoces), atributos do 
ambiente (cuidados maternais adequados, relações 
sociais, organização, ter fé) e atributos do funcionamento 
psicológico da criança (inteligência, resolução de problemas 
e planejamento, autonomia, adequada autoestima, 
empatia, desejo e senso de humor). Além disso, traços 
de personalidade desadaptativos, carência de redes de 
apoio, condições socioeconômicas desfavoráveis, conflitos 
familiares, entre outras variáveis, têm sido associadas à 
baixa capacidade de resiliência, levando ao aparecimento de 
problemas físicos, psicológicos e sociais, incluindo sintomas 
de estresse (Pinheiro, 2004; Poletto & Koller, 2006). 

Ademais, as estratégias de coping, ou seja, os 
recursos cognitivos, emocionais e comportamentais que 
o indivíduo emprega na tentativa de lidar com eventos 
estressores, também parecem ter influência em situações 
de estresse (Lisboa & cols., 2002). As estratégias de coping 
são orientadas para a redução do estresse em situações 
adversas, envolvendo reações físicas ou emocionais 
(Antoniazzi & cols., 1998).

Os comportamentos associados ao coping e seus 
determinantes cognitivos e situacionais começaram a ser 
investigados a partir da década de 1960, por Lazarus e 
Folkman (Folkman & Lazarus, 1980, 1985; Lazarus & Folkman, 
1984). Conforme o modelo desses autores, o processo de 
coping envolve quatro características principais: (a) interação 
entre o indivíduo e o ambiente; (b) administração da situação 
estressora, ao invés de controle ou domínio da mesma; (c) 
pressupõe a noção de avaliação, ou seja, como o fenômeno 
é percebido, interpretado e cognitivamente representado 
na vida do indivíduo; (d) mobiliza esforços, através dos 
quais os indivíduos irão empreender esforços cognitivos e 
comportamentais para administrar as demandas internas ou 
externas que surgem da sua interação com o ambiente.

Autores destacam a importância de se distinguir 
estratégias de coping – processo situacional que inclui ações 
cognitivas dirigidas a um episódio de estresse específico – 
de estilos de coping – processo disposicional relacionado 
a traços de personalidade do indivíduo (Antoniazzi & cols., 
1998; Dell’Aglio, 2003). As estratégias de coping, sendo 
caracterizadas como situacionais, podem mudar de acordo 
com o momento e com o estágio da situação estressante 
(Folkman & Lazarus, 1980). Assim, podem ser classificadas 
em dois tipos: focalizadas na emoção – esforços para 
administrar ou regular as emoções negativas associadas ao 
episódio de estresse – e focalizadas no problema – esforços 
despendidos pelo indivíduo para mudar ou administrar alguns 
aspectos de um ambiente, uma pessoa ou uma relação 
percebida como estressante (Dell’Aglio & Hutz, 2002).

A estratégia de coping empregada no manejo de 
uma situação adversa depende da avaliação que o indivíduo 
realiza a respeito de tal situação (Folkman & Lazarus, 1980). 
Dessa forma, em situações avaliadas como modificáveis, 
a pessoa tende a empregar estratégias focalizadas no 
problema, enquanto que, em situações avaliadas como 

inalteráveis, as estratégias focalizadas na emoção são as 
mais utilizadas. Porém, tanto as estratégias focalizadas no 
problema como as estratégias focalizadas na emoção são 
utilizadas em praticamente todas as situações estressantes 
(Compas, 1987).

Mates e Allison (1992), em um estudo que buscou 
identificar as maiores fontes de estresse e as estratégias 
de coping de estudantes do ensino médio, observaram que 
a maioria das respostas de coping mencionadas referiam-
se a estratégias de distração que envolviam relaxamento, 
prática de exercícios, abuso de substâncias, entre outras 
alternativas. Os autores ressaltam que, embora essas ações 
aliviem temporariamente os sintomas do estresse, elas não 
atuam na fonte do problema propriamente dito.

Estresse e Coping na Adolescência: Implicações 
na Aprendizagem 

A adolescência é um período de preparação para a 
vida adulta caracterizado por intensa fragilidade, incluindo 
transformações físicas, cognitivas e psicossociais (Câmara 
e Carlotto, 2007; Kaplan, Sadock, & Grebb, 1997; Osório, 
1992; Palacios, 1995). Assim, a influência do meio ambiente 
e das práticas parentais mostram-se essenciais para o 
desenvolvimento da resistência ou da vulnerabilidade 
ao estresse (Pereira & Tricoli, 2003). Desde a infância, o 
indivíduo apreende, de suas redes sociais (em especial 
dos pais), uma gama de atitudes e comportamentos que 
terão influência no modo como ele vai lidar com situações 
adversas. Nessa fase do desenvolvimento, o estresse pode 
estar associado a questões da dinâmica familiar, como 
relacionamento conjugal dos pais, violência doméstica, 
agressão verbal e morte na família (Antoniazzi & cols., 1998; 
Compas, 1987; Dell’Aglio, 2003). Alguns desses aspectos 
continuam ocorrendo na adolescência e somam-se a novas 
situações que também provocam reações de estresse.

Tem sido sugerido um aumento do estresse na 
adolescência (Piko, 2001). Nesse período, os eventos 
estressores incluem, entre outros, discussões com colegas, 
amigos e familiares, imagem corporal e incertezas sobre o 
futuro (Seiffge-Krenge, 2000). Em um estudo que investigou 
a frequência e o impacto de eventos estressores em uma 
amostra de adolescentes, verificou-se que os cinco eventos 
mais frequentes nessa população foram: ter provas no 
colégio, discutir com amigo(a)s, morte de algum familiar 
(que não pais ou irmãos), ter que obedecer às ordens de 
seus pais e ter brigas com irmãos(ãs) (Kristensen, Leon, 
D`Incao & Dell’Aglio, 2004), revelando que problemas 
escolares e familiares são comuns nessa etapa da vida. 
Segundo Aysan (2001), a ansiedade diante de situações de 
avaliação acadêmica como testes e provas pode tornar-se 
uma importante fonte de estresse para os adolescentes, 
principalmente quando o desempenho influencia 
oportunidades futuras relacionadas à vida profissional.   

Durante a adolescência, o indivíduo pode se deparar 
com situações para as quais ainda não apresenta um 
repertório de estratégias consolidado. À medida que o sujeito 
vai se desenvolvendo, novas tarefas vão surgindo, exigindo 
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diferentes habilidades e estratégias de enfrentamento para 
que consiga dar conta dessa demanda. Portanto, durante a 
adolescência, quando o indivíduo não consegue flexibilizar 
as estratégias para enfrentar tais situações, pode envolver-
se em comportamentos de risco na tentativa de conseguir 
lidar com esses acontecimentos (Scandrolio & cols., 2002).

Assim, considerando a variabilidade dos eventos 
estressores em diferentes fases do desenvolvimento, 
Ryan-Wenger (1992) destaca a necessidade de uma teoria 
de stress-coping específica para essa faixa etária, já que 
a maior parte dos trabalhos sobre coping em crianças e 
adolescentes baseia-se na teoria de estresse de Lazarus e 
Folkman (1984). Desse modo, ressalta-se a importância de 
que as estratégias, recursos e estilos de coping de crianças 
e adolescentes sejam investigados, levando-se em conta 
as suas características biológicas e psicossociais – como 
a relação de dependência com adultos – que configuram 
essas fases do desenvolvimento (Antoniazzi & cols., 1998).

Nas pesquisas sobre coping em crianças e 
adolescentes, observam-se diferenças quanto ao gênero 
e à idade, mostrando que, em relação ao gênero, a 
vulnerabilidade ao estresse depende, entre outros fatores, 
do tipo de estressor envolvido (Calais & cols., 2003). 
Meninos usam estratégias mais competitivas, enquanto que 
as meninas utilizam estratégias pró-sociais, sendo que as 
diferentes formas de socialização entre meninos e meninas 
poderiam explicar as estratégias de coping utilizadas 
(Frydenberg & Lewis, 1993; Lopez & Little, 1996). Outro 
estudo realizado com adolescentes mostrou que os meninos 
têm um perfil mais voltado para a busca de apoio externo, 
enquanto que as meninas apresentam um perfil mais 
autodirecionado (Câmara & Carlotto, 2007). Adicionalmente, 
em uma pesquisa realizada por Kristensen, Schaefer e 
Busnello (no prelo) com adolescentes, constatou-se que os 
meninos tendem a utilizar mais estratégias de afastamento 
e aceitação de responsabilidade do que as meninas. 
Entretanto, Dell’Aglio e Hutz (2002) encontraram resultados 
diferentes, mostrando que, entre crianças de 8 a 10 anos de 
idade, as estratégias de busca de apoio social são as mais 
utilizadas, sem diferenças quanto ao gênero.

Quanto à idade, verifica-se que estratégias de 
coping focalizadas no problema são adquiridas mais cedo, 
desenvolvendo-se, aproximadamente, até os 8 ou 10 anos de 
idade, enquanto que o coping focalizado na emoção aparece 
mais tarde, no final da infância e início da adolescência 
(Compas, Banez, Malcarne & Worsham, 1991). Entretanto, 
apesar de os adolescentes utilizarem mais estratégias de 
coping focalizadas na emoção do que as crianças, não há 
diferenças na comparação entre adolescentes e adultos 
jovens, demonstrando que as mudanças em relação às 
estratégias de coping ocorrem até o final da adolescência. 
Numa pesquisa que investigou as estratégias de coping 
mais utilizadas por crianças e adolescentes, evidenciou-se 
que a busca do apoio externo (pais, irmãos mais velhos, 
professores etc.) foi a estratégia mais empregada diante 
de conflitos com os colegas. Todavia, quando os problemas 
advinham de dificuldades com professores, a estratégia mais 

apontada foi “não fazer nada” (Lisboa e cols., 2002). Por 
fim, em estudo com adolescentes, Mates & Allison (1992) 
verificaram que as estratégias de coping mais utilizadas 
foram aquelas que envolvem atividades de distração, cuja 
finalidade é diminuir a ansiedade provocada pela condição 
estressante.  

O impacto negativo que os diferentes eventos 
estressantes causam na vida do adolescente é evidenciado 
também na aprendizagem. A aprendizagem é um processo 
contínuo que ocorre durante todo o ciclo vital, no qual 
o ser humano está constantemente recebendo novas 
informações que podem ser integradas a experiências e 
conhecimentos prévios. Tal processo provoca mudanças 
comportamentais relativamente permanentes, através de 
experiências anteriores vivenciadas pelo indivíduo (Campos, 
1986; Sadock & Sadock, 2008; Zanella, 2006). Do ponto de 
vista neurobiológico, a aprendizagem ocorre quando uma 
informação completamente nova chega ao Sistema Nervoso 
Central sem que nenhuma informação prévia seja evocada 
(Riesgo, 2006).

A aprendizagem decorre de diversas situações, 
inclusive de circunstâncias informais que ocorrem fora 
do contexto escolar ou acadêmico. Portanto, na tentativa 
de mensurar o aprendizado, depara-se com dificuldades 
metodológicas importantes, já que a aprendizagem 
caracteriza-se como um processo ininterrupto. Desse 
modo, existem instrumentos e procedimentos específicos 
utilizados para esse propósito. A avaliação psicológica utiliza 
instrumentos psicométricos que indicam o funcionamento 
intelectual e as habilidades cognitivas do indivíduo. A avaliação 
psicopedagógica, por outro lado, verifica a compatibilidade 
entre o desempenho da criança em atividades cognitivas e 
sua faixa etária (ou escolaridade), sendo que, para cada área 
da aprendizagem, existem testes e protocolos específicos 
(Kaefer, 2006). A observação do desempenho escolar 
apresentado pelo indivíduo também é uma alternativa viável, 
pois possibilita compreender, ainda que parcialmente, a 
evolução desse processo (Zanella, 2006).

Pesquisas apontam que a aprendizagem pode ser 
influenciada, positiva ou negativamente, por diferentes 
aspectos, como problemas socioeconômicos, físicos e 
pedagógicos (Gazzaniga & Heatherton, 2007; Gerrig & 
Zimbardo, 2005; Rotta, 2006; Sternberg, 2008). Alguns 
estudos mais recentes também têm evidenciado a forte 
influência de eventos estressores no desempenho escolar 
dos estudantes (Brancalhone & cols., 2004; Lipp, 2004; Lipp 
& Novaes, 2000; Sbaraini & Schermann, 2008). Dentre esses 
fatores, o ambiente escolar parece ser mais significativo no 
desempenho acadêmico dos estudantes do que questões 
relacionadas ao contexto familiar (Rutter, 1989). Assim, as 
dificuldades de aprendizagem, anteriormente atribuídas 
apenas a déficits cognitivos, têm sido associadas, nos 
últimos anos, a fatores relacionados à família (escolaridade 
dos pais, importância dada pelos pais à aprendizagem, 
condições socioeconômicas da família, problemas de 
drogadição, alcoolismo, desemprego) e à escola (condições 
físicas da sala de aula, condições pedagógicas/material 
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didático, relacionamento com o professor) (Enumo, Ferrão, 
& Ribeiro, 2006; Oatley & Nundy, 2000).

Contudo, observa-se um desacordo na literatura 
revisada quanto à tentativa de estabelecer uma relação 
de causa e efeito entre problemas emocionais e fracasso 
escolar. Assim, Guay, Boivin e Hodges (1999) sugerem 
que os problemas psicológicos induzem às dificuldades 
acadêmicas, mostrando que experiências negativas com os 
pares geram sentimentos de solidão, o que, por sua vez, 
leva ao baixo desempenho acadêmico. Alguns estudos 
também apontam que eventos estressantes que ocorrem ao 
longo da vida podem influenciar a capacidade de adquirir 
novas informações, sugerindo uma relação entre estresse 
e prejuízos na memória. No entanto, nem sempre esta 
influência resulta em prejuízos. Por exemplo, Shors (2006) 
sugere que uma experiência estressante pode aprimorar 
alguns aspectos envolvidos na aprendizagem, como o 
medo condicionado ou processos relacionados com a 
aprendizagem de estímulos ameaçadores.

Outros autores, entretanto, argumentam que são as 
dificuldades acadêmicas e o fracasso escolar que ocasionam 
prejuízos no funcionamento psicossocial, tornando o indivíduo 
particularmente vulnerável ao desajustamento na escola e a 
problemas emocionais (Goldstein, Paul, & Sanfilippo-Cohn, 
1985; Martínez & Semrud-Clikeman, 2004). Ademais, Mishna 
(1996) diz que distúrbio de aprendizagem é um preditor de 
problemas emocionais e sociais, sobretudo no período da 
adolescência. Chapman (1988), por sua vez, defende uma 
posição que foge da discussão sobre o que é causa e o 
que é consequência, apoiando a ideia de que dificuldades 
acadêmicas e problemas emocionais coexistem. Shors 
(2006) salienta, ainda, a grande dificuldade em relacionar o 
estresse e a aprendizagem, visto a ampla gama de variáveis 
que podem interferir nessa relação, tais como sexo, idade e 
tipo de estressor.

Embora os autores apresentem ideias divergentes 
acerca da relação entre dificuldades acadêmicas e problemas 
emocionais, indivíduos com dificuldades de aprendizagem 
podem ter prejuízos específicos e severos em uma ou 
mais áreas acadêmicas. Entretanto, existem poucos dados 
relacionados às dificuldades psicossociais apresentadas 
por alunos que têm distúrbios de aprendizagem em 
disciplinas específicas, como, por exemplo, matemática. 
Alguns trabalhos, porém, indicam que estudantes com baixo 
rendimento escolar costumam experienciar mais isolamento 
e vitimização, além de obterem menos satisfação social do 
que aquelas pessoas que não apresentam nenhum tipo de 
distúrbio na aprendizagem. Todos esses desajustes, em 
conjunto, podem levar a diversas patologias, como depressão 
e ansiedade (Martínez & Semrud-Clikeman, 2004).

Em um estudo que avaliou o nível de estresse 
em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, Plante e 
Sykora (1994) encontraram uma correlação negativa entre 
estresse e compreensão verbal no teste de QI, sugerindo 
uma possibilidade de efeitos recíprocos entre estresse e 
desempenho escolar. Entretanto, convém salientar que 
aspectos da própria pessoa podem interferir na aprendizagem, 

como problemas físicos, psicológicos ou neurológicos 
(Enumo & cols, 2006). A partir desses fatores apontados, o 
indivíduo pode experimentar sentimentos de insegurança, 
timidez, ansiedade, baixa autoestima e falta de motivação.

Martínez & Semrud-Clikeman (2004) avaliaram o 
ajustamento emocional e o funcionamento escolar de três 
grupos de adolescentes, sendo um composto por indivíduos 
com múltiplas dificuldades de aprendizagem (mais de uma 
disciplina), outro com dificuldade em uma única disciplina 
(matemática, por exemplo) e outro grupo sem dificuldades de 
aprendizagem. Os resultados mostraram que os adolescentes 
com múltiplas dificuldades tiveram desempenho inferior aos 
adolescentes sem dificuldades quanto a desajustamento 
escolar, sintomas emocionais, atitude em relação à escola 
e depressão. Contudo, esses indivíduos apresentaram 
desempenho muito semelhante ao dos adolescentes com uma 
única dificuldade de aprendizagem. Os autores observaram 
que tanto o grupo com múltiplas dificuldades quanto o grupo 
com uma dificuldade específica se diferenciaram do grupo 
sem dificuldades, especialmente quanto ao sentimento de 
inadequação. Além disso, foi evidenciada uma diferença 
em relação ao sexo, já que as meninas apresentaram mais 
sintomas emocionais, estresse e depressão, enquanto que 
os meninos reportaram mais desajustamento escolar.

Como já foi discutido anteriormente, nem todas as 
pessoas que vivenciam situações estressantes desenvolvem 
sintomas de estresse ou outras patologias. Nesse sentido, 
alguns trabalhos fornecem indícios de que a inteligência e 
algumas outras habilidades associadas à aprendizagem, como 
memória verbal, podem indicar se uma pessoa que vivenciou 
um evento traumático desenvolverá ou não patologias mais 
severas, tal como o Transtorno de Estresse Pós-Traumático 
(TEPT) (Buckley, 2000; Pitman, Orr, Lowenhagen, Macklin, 
& Altman, 1991). Ademais, alguns estudos com veteranos 
de guerra encontraram uma correlação negativa entre 
inteligência e a probabilidade de um indivíduo desenvolver 
TEPT, de modo que aquelas pessoas com QI mais baixo 
mostraram-se mais suscetíveis ao desenvolvimento de 
sintomas desse transtorno (Pitman & cols., 1991; Vasterling, 
Brailey, Constans, Borges, & Sutker, 1997). 

Considerações Finais
Tradicionalmente, a investigação sobre o estresse 

envolveu, predominantemente, pesquisas com indivíduos 
adultos (Calais & cols., 2003; Sbaraini & Schermann, 2008). 
Assim, ainda existe uma carência significativa de estudos 
que priorizem a investigação do estresse em crianças e 
adolescentes, talvez por questões metodológicas (Lucarelli 
& Lipp, 1999). Dessa forma, o artigo visou explorar os 
aspectos envolvidos na aprendizagem, a partir das relações 
entre eventos estressantes, estresse e estratégias de coping 
utilizadas pelos adolescentes diante de situações adversas.

A adolescência é uma fase caracterizada por diversos 
conflitos associados à perspectiva de futuro, identidade 
e transformações corporais decorrentes da puberdade 
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(Carvalho, 1996; Sadock & Sadock, 2008; Steinberg, 1999). 
Tais conflitos, somados a eventos estressores relacionados 
a colegas, amigos, familiares e professores, podem ser 
avaliados como excessivos à capacidade do adolescente de 
lidar com eles, levando ao estresse (Seiffge-Krenge, 2000).

No entanto, somente a exposição a um evento 
estressor não é pré-condição para o desenvolvimento do 
estresse (Hull, 2002; Peres & cols., 2005). Fatores como a 
capacidade de resiliência e o uso de estratégias de coping 
eficientes, que permitam ao indivíduo enfrentar de forma 
adequada esses eventos, levam ao crescimento positivo 
(Dell’Aglio, 2003; Dell’Aglio & Hutz, 2002; Poletto & Koller, 
2006; Trombetta & Guzzo, 2002). Contudo, o fato de o 
indivíduo não dispor de recursos para lidar com situações 
adversas pode trazer impacto negativo para a sua vida. 
Isso repercute, sobretudo, no processo de aprendizagem, 
refletindo, consequentemente, no baixo desempenho escolar 
(Brancalhone & cols., 2004; Lipp, 2004; Lipp & Novaes, 
2000; Sbaraini & Schermann, 2008).

O processo de aprendizagem deve ser compreendido 
de forma multifatorial, visto que é influenciado tanto por 
aspectos intrínsecos ao próprio indivíduo, ou seja, biológicos, 
emocionais, cognitivos e psicológicos, como por fatores 
contextuais, relacionados à família, à escola e à comunidade 
(Zanella, 2006). Além disso, considerando os diversos 
aspectos que influenciam a aprendizagem, as causas 
associadas ao baixo desempenho escolar não devem ser 
minimizadas, uma vez que impactam significativamente a 
vida das pessoas.

A adolescência, sendo um período de mudanças 
e conflitos, torna os indivíduos suscetíveis a dificuldades 
emocionais e psicológicas, o que evidencia a necessidade 
de combater os fatores que possam estar causando 
problemas mais sérios, como o estresse. Desse modo, para 
contemplar a complexidade da aprendizagem, sobretudo 
durante esse período, ressalta-se a importância do olhar de 
diferentes profissionais, tanto da área da educação como 
da área da saúde, incluindo educadores, psicopedagogos, 
neurologistas, psicólogos e fonoaudiólogos (Kiguel, 1990; 
Riesgo, 2006). Para tanto, ressalta-se a importância de 
outros estudos que priorizem o entendimento dos fatores que 
possam estar implicados nos processos de aprendizagem, 
permitindo a elaboração de ações direcionadas a amenizar 
o impacto das situações adversas que afetam o aprendizado 
e, consequentemente, o desempenho escolar. 
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O mito da autoestima na aprendizagem escolar

Adriana de Fátima Franco

Resumo

Este artigo analisa, nos marcos da perspectiva sócio-histórica, a construção social da autoestima e suas relações com o fracasso escolar. 
Fundamentada nos pressupostos de Vigotski, nega a possibilidade da valoração que o sujeito faz de si estar atrelada a atributos naturalmente 
humanos e presentes desde o nascimento. A compreensão do ser humano é feita a partir de uma análise de homem enquanto ser concreto, 
social, histórico e cultural que constrói sua humanidade na interação com outros homens, na qual os processos psicológicos não são dados e sim 
produzidos. Apresenta  uma análise crítica dos modelos teóricos que consideram a autoestima como um conceito fechado em si mesmo. Essa 
análise da autoestima no contexto escolar é fundamental se se pretende desmistificar esse conceito nas relações escolares. 

Palavras-chave: Fracasso escolar, consciência, autoestima.

The self-esteem myth and the school learning

Abstract

This article analyzes the social construction of self-esteem and its relations to school failure from the socio-historical perspective. According to 
Vigotski´s studies it is impossible to ascribe the concept that the individual makes of her/himself to  natural human attributes existing from the day 
of her/his birth. The understanding of the human being is grounded on an analysis of man as a  concrete, social, historical and cultural being who 
constructs her/his humanity in the interaction with other people. The psychological processes are not given, but acquired. We present a critical 
analysis of the theoretical models that consider self-esteem as a closed concept in itself. This analysis of self-esteem within the school context is 
fundamental when one wants to demystify some concepts in school relations. 

Keywords: Academic failure, conscience, self-esteem.

El mito de la autoestima en el aprendizaje escolar

Resumen

Este artículo analiza en los marcos de la perspectiva socio-histórica la construcción social de la autoestima y sus relaciones con el fracaso 
escolar. Fundamentada en los postulados de Vigotski, niega la posibilidad de que la valoración que el sujeto hace de si esté ligada a atributos 
naturalmente humanos y presentes desde el nacimiento. La comprensión del ser humano es hecha a partir de un análisis del hombre como 
ser concreto, social, histórico y cultural que construye su humanidad en la interacción con otros hombres donde los procesos psicológicos no 
son dados y, sí, producidos. Presenta un análisis crítico de los modelos teóricos que consideran a la autoestima como un concepto cerrado 
en sí mismo. Ese análisis de la autoestima en el contexto escolar es fundamental si se pretende desmitificar ese concepto en las relaciones 
escolares.

Palabras-clave: Fracaso escolar, conciencia, auto-estima.
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Introdução 
Este artigo analisa, nos marcos da perspectiva sócio-

histórica, a construção da autoestima, apontando para a 
produção social da subjetividade humana. Ancorada nos 
pressupostos de Vigotski, a presente análise nega toda e 
qualquer possibilidade da valoração que o sujeito faz de si 
estar atrelada a atributos naturalmente humanos e presentes 
desde o nascimento. Entendemos o ser humano como 
singular, concreto, social e histórico.

A Psicologia fundamentou a questão do fenômeno 
psicológico à luz de diferentes modelos teóricos. Segundo 
Smolka (2004), são comuns, nessa área do conhecimento, 
explicações com base em uma concepção de homem que 
o vê como ser abstrato, absoluto e universal. Estas são 
abordagens de cunho idealista e mecanicista, enfoques 
que trabalham com a noção da existência de uma natureza 
humana comum a todos os homens. Nesta concepção, o 
homem é visto como tendo uma essência predeterminada, 
algo que lhe é dado pelo pertencimento à espécie. 
Contrapondo-se a essas ideias, a perspectiva sócio-histórica 
entende o homem como ser sócio-histórico, isto é, crê que o 
homem seja um ser concreto, social, histórico e cultural que 
constrói sua humanidade na interação com outros homens, 
na qual os processos psicológicos não são dados e sim 
construídos nesta rede.

Para que não haja qualquer dúvida a respeito de nossa 
posição teórica, pelo fato do termo autoestima estar ligado 
a um arcabouço teórico idealista, inicialmente definimos 
autoestima tal qual a entendemos. Assim, acreditamos que, 
desde o nascimento, o homem encontra-se cercado por 
atribuições de valores positivos e negativos; a autoestima 
é, então, vista enquanto uma valoração que o sujeito faz 
do que ele é, sendo construída nas relações que mantém 
com o mundo. Desta forma, a autoestima não é natural, 
dada ou inata ao homem. Ela é algo tênue, que surge das 
diferentes formas pelas quais significamos as situações 
vividas ao longo da vida, ou seja, se prevalecentemente de 
modo positivo ou negativo, ainda que as significações, em 
muitos casos, sejam contraditórias e nem sempre claras. 
De qualquer maneira, a tendência positiva ou negativa, se 
recorrente, tende a se estabilizar. Se, por outro lado, a vida 
oferece novas circunstâncias, nas quais tais significações 
podem ser modificadas, a consciência de si pode sofrer 
alterações de vulto, imprimindo novas marcas. Isto ocorre 
também no que se refere à apreensão que fazemos 
acerca de nossa capacidade de aprender. Muitas são as 
pesquisas (Machado, 1997; M. A. A. Moysés, 2001; Patto, 
1996) que apontam para o enorme contingente de sujeitos 
que passaram por experiências negativas, por práticas 
escolares nefastas. Acreditamos que essas experiências, 
muitas vezes, marcaram de tal forma o sujeito que fica difícil 
para a pessoa ressignificar sua história, mesmo diante de 
novas circunstâncias. Esbarra-se em algo que já faz parte 
do sujeito, que não é de sua natureza: algo que foi nele 
construído ao longo das circunstâncias de sua própria vida.

A questão da autoestima em diferentes contextos 
Em quais cenários se encontram os estudos acerca 

da autoestima? Como o tema vem sendo entendido e com 
quais finalidades vem sendo empregado? Quais são as 
discussões realizadas? Para esclarecer estas indagações, 
buscamos delinear o contexto no qual a autoestima se 
encontra inserida. De fato, a questão da autoestima é 
comumente abordada por modelos teóricos que a consideram 
como um conceito fechado em si mesmo, ou seja, como a 
representação de algo que é próprio do indivíduo. Estas 
explicações fundamentam-se em modelos explicativos 
essencialmente idealistas que, segundo Martins (2001), 
não avançam em direção a uma efetiva compreensão da 
dimensão psicológica dos seres humanos:

o grande problema dessas abordagens reside no fato de que 
ao se debruçarem sobre seu objeto o tomam em separado 
da totalidade histórico-social que o sustenta. Ao perder sua 
sustentação, perdem-se as possibilidades de aprendê-lo em 
sua concretude, substituindo-se esta apreensão por outras, 
abstratas e vazias (pp. 8-9).

No contexto escolar, a visão idealista também impera 
nas análises realizadas por professores e psicólogos. Poli 
(2003) acredita que, para justificar as explicações sobre o 
fracasso escolar das crianças de classes trabalhadoras, 
a escola contou com o auxílio da psicologia positivista, 
cuja tarefa centra-se na descrição empírica do sujeito da 
aprendizagem. Para essa autora, tal descrição, “seguindo 
os princípios do pensamento positivista, adquire um caráter 
de universalidade, valendo para toda e qualquer realidade 
social e cultural” (p. 28).

Os estudos sobre autoestima, assim como qualquer 
outro tema, não podem ser tomados de maneira recortada 
em relação aos seus fundamentos. Não podemos ignorar 
que, muitas vezes, nos deparamos com o uso da autoestima 
para se referir a características inerentes ao sujeito. Neste 
sentido, há uma concepção de ser humano na qual sua 
singularidade decorre de sua essência - qualidades próprias 
e inalienáveis - que independem das condições em que vive 
e se desenvolve.

Segundo Tavares (2002), a expressão autoestima, 
além de trazer implícito o sentido de sucesso e de ser capaz, 
também traz em seu bojo a visão de um indivíduo que se 
ajusta às constantes mudanças da realidade. Criticamente, 
essa autora afirma que o senso comum considera que 
a autoestima: “é definida, assim, como visão positiva 
incontestável de si mesmo, [de modo que] acreditar nas 
possibilidades pessoais é parte das condições do sucesso 
escolar, sem considerar o contexto e outras dificuldades que 
possibilitam e dificultam o rendimento escolar” (p. 4). 

Ainda segundo Tavares (2002), existe uma vasta 
bibliografia americana apropriada por programas sociais 
brasileiros com o objetivo de desenvolver práticas que 
promovam a autoestima de alunos na escola. A autoestima 
é, assim, vista como um fator desvinculado do contexto em 
que vive o sujeito. O que seria trabalhar com a autoestima 
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“negativa” de um aluno, senão promover a aprendizagem? 
Concordamos com a autora que, em muitos momentos, 
encontramos o termo sendo utilizado na perspectiva citada 
acima; porém discordamos que isto seja inerente ao próprio 
tema. Acreditamos que o problema reside em algo maior, 
ou seja, decorre da visão de homem e de mundo que 
norteia estas discussões. Para tanto, recorremos à literatura 
disponível.

Verificamos que um ponto constante nos estudos 
acerca da autoestima e do autoconceito, mesmo em 
momentos em que o social é apontado, é a visão de que 
ambos são traços do sujeito. É possível dizer que esses 
estudos podem, na melhor das hipóteses, descrever, de 
forma “congelada”, características acerca da autoestima, 
mas não dão conta de todo o processo inerente a sua 
construção no conjunto das relações sociais em que está 
inserido.

Na análise desses estudos, consideramos que o 
método utilizado e os resultados apontam para a avaliação 
de um homem em contexto abstrato, no qual estratégias 
visando produzir e/ou transformar a autoestima dos sujeitos 
participantes são apresentadas, sem que haja, como objetivo, 
analisar a constituição do sujeito. Busca-se, antes, medir, 
testar, comparar e descrever as respostas apresentadas 
nos questionários. Neste sentido, os estudos de Barroso 
e Barreto (1976), L. M. M. Moysés (1982), Silva e Alencar 
(1986) podem ser apontados.

Ainda que o social seja citado em alguns desses 
estudos como fator relevante, a interpretação que se 
faz dele não é adequada, pois a análise é permeada por 
dicotomias: interno/externo, dentro/fora e social/individual. 
Partimos do pressuposto de que estas dicotomias são falsas 
e, portanto, não devem ser apresentadas mecanicamente, 
de forma separada. Na realidade, entendemos que estes 
aspectos constituem uma unidade. E, ainda, que o humano 
não deve ser nem compartimentado nem tomado com um 
ser que possui, intrinsecamente, uma essência que lhe 
determina certas características básicas, inelutáveis. Antes, 
o ser humano é constituído – e constituinte – do processo 
histórico e social.

Precisamos realizar uma análise crítica acerca dos 
resultados das pesquisas. Medir, classificar e comparar a 
autoestima de diferentes grupos implica transformação da 
realidade? Não estaríamos deixando de lado alguns fatores 
chaves da exclusão escolar? Que outras determinações 
estão envolvidas nesse fenômeno? Será que não estamos, 
na tentativa de romper com o fracasso escolar, apenas 
reafirmando que a capacidade ou incapacidade do sujeito 
em aprender reside em si mesmo, como nos quer fazer crer 
a ideologia de muitos?

A análise da construção da autoestima deve, 
necessariamente, incluir as relações reais e o contexto 
histórico e social do sujeito. Estudos mais recentes (Oliveira, 
1994; Santos, 2003) caminharam nesta direção e passaram 
a discutir questões que envolvem o papel do outro na 
constituição do sujeito. Para Santos (2003), a autoestima 
constrói-se na relação com os demais membros da cultura, 

uma vez que contextos socioeconômicos, culturais, familiares 
e escolares exercem variadas influências na trama de 
interações que são, de acordo com a teoria sócio-histórica, 
constitutivas do indivíduo. 

Sendo assim, a autoestima é um fenômeno 
mais social e sua construção e transformação parecem 
estar diretamente vinculadas à qualidade das relações 
estabelecidas pelo sujeito ao longo da vida. 

A relação entre autoestima e aprendizagem também 
não é recente e passou por vários momentos. Entre eles, 
podemos destacar três. O primeiro deles encontra-se 
relacionado às ideias ligadas ao Movimento da Escola Nova, 
bem como à criação dos cursos de Orientação Educacional 
e à implantação do Serviço de Orientação Educacional nas 
escolas (Oliveira, 1994). Cabe aqui uma reflexão acerca 
destes movimentos, gerados em função das críticas feitas 
à pedagogia tradicional, que salienta o poder da escola em 
desempenhar a função de equalização social. Segundo 
essa visão, o indivíduo sente-se integrado quando é aceito 
pelo grupo. Para Saviani (1995), o movimento escolanovista 
deslocou o foco da questão pedagógica do intelecto para 
o sentimento, do aspecto lógico para o psicológico. Os 
educadores voltaram seus interesses para o desenvolvimento 
afetivo e para o ajustamento psicológico e social do aluno, 
prevalecendo análises estritamente psicológicas. 

Temos uma visão “romântica”, que leva as pessoas 
a imaginarem ser possível criar um apreço por si mesmas, 
independente das condições concretas em que vivem. Nesta 
visão, podemos citar, também, as promessas feitas pela 
literatura de autoajuda, ou seja, como fazer para alcançar “o 
paraíso interior”.

De outro lado, temos a visão tecnicista, na qual se 
postula que o reforçamento positivo produz uma autoestima 
positiva, mesmo em condições precárias de ensino-
aprendizagem. Essa pedagogia busca tornar o processo 
educativo mais objetivo e operacional, a despeito de suas 
mazelas. Postula, assim, que cabe à educação proporcionar 
aos alunos um eficiente treinamento para a execução das 
múltiplas tarefas demandadas, continuamente, pelo sistema 
social (Saviani, 1995).

O segundo momento surge com as ideias que 
vinculavam uma visão crítica da escola e de suas funções 
na sociedade capitalista. Segundo Saviani (1995, p. 27), tais 
teorias acreditam: “não ser possível compreender a educação 
senão a partir dos seus condicionantes sociais. Entretanto, 
[...] na análise que desenvolvem, chegam invariavelmente à 
conclusão de que a função própria da educação consiste na 
reprodução da sociedade em que ela se insere”.

As discussões voltaram-se, então, quase que 
exclusivamente para o processo de produção social do 
fracasso escolar, perdendo-se, com isso, a dimensão 
psicológica, ou seja, aquela própria dos sujeitos. Este é o 
motivo pelo qual, durante a década de 1980, raros são os 
trabalhos publicados a esse respeito no Brasil.

O terceiro período é mais recente. Nos últimos 
anos, alguns autores - embora de diferentes formas - vêm 
se ocupando em debater o assunto buscando resgatar 
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questões psicológicas (que dizem respeito ao sujeito), sem 
deixar de lado a contextualização histórica do fenômeno 
(Amaral, 2001; Oliveira, 1994; Santos, 2003). 

Esses estudos apontam que a dimensão emocional é 
fator imprescindível para a “tomada” de consciência e para a 
ação do sujeito em seu mundo social. Na medida em que os 
alunos percebem-se como capazes de aprender, as relações 
mantidas com a professora e com o grupo são modificadas.

Com o objetivo de investigar a constituição social e 
histórica do autoconceito de alunas com traços de negritude (e 
consideradas “pretas” pelos colegas), Oliveira (1994) chama-
nos a atenção para o fato de que existe um jogo de sentidos 
que permeia as interlocuções produzidas entre os alunos. 

Ao escrever sobre o tema “constituição da imagem 
de si”, trabalhando com dados de um grupo de crianças que 
frequentava a classe de aceleração, Amaral (2001) aponta-
nos que, para aqueles com um histórico de reprovação 
escolar, esse fato não é encarado como mais um episódio em 
sua vida, mas sim como traço da imagem que apresentam 
ao interlocutor. Pode-se dizer que, para as crianças 
estudadas, a história de fracasso ocupa maior destaque do 
que possíveis situações de sucesso vividas no presente. A 
marca do fracasso parece, pois, ser dominante. Os textos dos 
alunos trazem informações dessa ordem: “moro com meus 
pais, brinco com meus amigos e já fui reprovado”. Segundo 
a autora, é possível concluir que a criança tem consciência 
do insucesso e que, neste contexto, a reprovação é um 
traço marcante da imagem que a criança constrói de “si”. 
Desta forma, os resultados escolares assumem aí um papel 
fundamental, em especial no que diz respeito à sua atuação 
no espaço escolar.

Ao analisar a questão da autoestima e do autoconceito 
de professores por meio de relatos autobiográficos, 
entrevistas e dinâmicas de grupo, Santos (2003) aponta-nos 
que esses processos são frutos de uma constituição social 
e histórica. A autora discute que um bom professor não 
necessariamente tem - ou precisa ter - autoestima elevada, 
uma vez que este não é o único ingrediente necessário ao 
bom exercício profissional. Considera, porém, que este é 
um aspecto relevante, dado que pessoas com percepção 
positiva de suas qualidades tendem a se envolver em 
seus afazeres com confiança, alcançando, assim, maiores 
chances de obter sucesso.

Para finalizar, trouxemos os estudos de Petrovski 
(1989), nos quais o autor nos apresenta uma interessante 
discussão sobre o desenvolvimento da personalidade e 
ressalta um aspecto importante dela: a autoavaliação.

Com a finalidade de objetivar a compreensão, 
apresentamos os conceitos de imagem do ego e 
autoavaliação. Sobre o primeiro, o autor nos diz:

a imagem do “ego” é um sistema relativamente estável, que 
se encontra relativamente conscientizado. É percebido como 
um sistema único de noções do individuo sobre si próprio, 
na base do qual ele organiza a sua interação com os outros 
[...]. Desta maneira, a imagem do “ego” inscreve-se na 
estrutura da personalidade, passando a ser uma orientação 
em relação a si próprio. (Petrovsky, 1989, p. 259)

O autor ressalta que esta formação é dinâmica e 
construída nas relações sociais, podendo mudar ao longo 
da vida. A “imagem do ego” seria, ao mesmo tempo, o “ego” 
ideal do sujeito - aquilo que ele deve ser para corresponder 
às exigências das outras pessoas. Já ao tratar da avaliação 
que a pessoa faz acerca de si, o mesmo autor apresenta 
o conceito de autoavaliação, definido como “a avaliação de 
si própria, de suas possibilidades e de seu lugar entre as 
pessoas” (Petrovski, 1989, p. 259).

Nesse momento, parece ser importante retomar 
os caminhos e descaminhos trilhados pela autoestima e 
aprendizagem até o presente momento. Destacamos, assim, 
algumas análises: a) as estritamente psicológicas; b) as que 
pautam a discussão, quase que exclusivamente, no plano 
sociológico; c) as atuais, que discutem o fato da produção 
do fracasso produzir, também, baixa autoestima que, por 
sua vez, mantém o fracasso escolar. Pensamos, portanto, 
que se a autoestima influencia a aprendizagem escolar, esta 
também incide sobre a autoestima e ambas são construídas 
na relação com o outro. 

Falta-nos uma discussão sobre como se forma a 
consciência - e, mais especificamente, a consciência de si. 
De igual modo, não contamos com uma discussão sólida 
acerca de como essa “consciência de si” é valorizada (algo 
que chamamos aqui de autoestima), assumindo aspectos 
positivos ou negativos e influenciando a motivação para 
ação. Ainda, não sabemos como tudo isso se apresenta no 
contexto escolar.

A construção da consciência na perspectiva 
sócio–histórica 

Na vertente sócio-histórica, diferentes autores 
discutem a questão da construção da consciência. Para 
Leontiev (1978), ela é a expressão de uma forma superior de 
psiquismo, que surge em consequência da transformação 
evolutiva. Neste processo de transformação, agem de 
maneira decisiva o trabalho e o desenvolvimento da 
linguagem. Já Aguiar (2000) considera que a consciência 
constitui a forma como o indivíduo apreende o mundo 
físico e social. Essa apreensão, por sua vez, parece ser a 
base da constituição do sujeito, fruto de um processo de 
desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social. Martins (2001), 
por sua vez, define consciência enquanto: “um sistema de 
conhecimentos que vai se formando no homem à medida 
que este vai apreendendo a realidade, pondo em relação 
as suas impressões diretas com os significados elaborados 
e veiculados pela linguagem, expressando as primeiras 
através das segundas.” (p. 86). 

Segundo a autora, se a consciência é social por 
natureza, não cabe estabelecer uma distinção entre a 
dimensão social e individual da consciência.

De fato, tendo em vista que as condições de vida 
social não esgotam as possibilidades de existência dos 
indivíduos, não pode existir uma coincidência automática 
entre as dimensões social e individual da consciência. 
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Analisando as definições dos diferentes autores, 
podemos concluir que a consciência pode ser compreendida 
enquanto apropriação dos atos vivenciados pelo indivíduo, 
nas relações com outros indivíduos e com o mundo. Daí a 
importância da linguagem. Como essa apropriação se dá por 
meio de signos, pode-se dizer que a estrutura da consciência 
é sígnica ou, melhor dizendo, ela é semioticamente 
estruturada. Esse aspecto foi bastante salientado por Vigotski 
(1987) quando afirmava que a dimensão sígnica perpassa a 
elaboração da consciência. Para esse autor, é por meio das 
palavras que o pensamento passa a existir: “o pensamento 
não é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas 
que ele passa a existir” (p. 108).

Consideramos de fundamental importância ressaltar 
que a atividade partilhada é responsável por produzir 
significações que, ao serem apropriadas, criam o plano do 
sujeito, ou seja, sua consciência. Desta forma, a consciência 
surgirá não só mediante a internalização dos signos, mas por 
meio do processo de significação, que traduz as condições 
de funcionamento da sociedade, suas estruturas de relação 
e suas práticas sociais (Neves, 1997). 

Para Pino (1999), a significação tem o poder de 
converter um fato natural em fato cultural e, assim, permitir a 
passagem do plano social para o plano individual. A própria 
natureza da significação faz dela algo que pode ser partilhada 
por todos, que é de todos e de ninguém em particular, na 
medida em que incorpora a singularidade de cada um dos 
que a compartilham. 

Segundo Rosseti-Ferreira, Amorin e Silva (2004), o ser 
humano constrói-se na relação com o outro e com o mundo, 
necessitando do espaço relacional para se diferenciar e se 
assemelhar:

as características pessoais são construídas na história 
interacional de cada um e tomam sentido em relações 
situadas e contextualizadas. O outro se constitui e se define 
por mim e pelo outro, ao mesmo tempo em que eu me 
constituo e me defino com e pelo outro. É nesse interjogo que 
se dá o processo de construção das identidades pessoais e 
grupais, ao longo de toda vida da pessoa (p. 25).

Temos, portanto, um indivíduo real que “se revela 
enquanto síntese de um sistema de relações sociais e, ao 
mesmo tempo, enquanto sujeito destas relações” (Martins, 
2001, p. 9). Nessa medida, podemos considerar que a 
consciência reflete o mundo objetivo, ou seja, é a construção, 
no nível subjetivo, da realidade objetiva. É formada no 
trabalho e nas relações sociais entre os homens ao produzir 
os meios necessários à vida. A consciência permite ao 
homem conhecer e avaliar tanto o mundo físico e social 
como a si mesmo. A esse último aspecto - a valoração de si 
mesmo - chamamos de autoestima.

Ao conceber o homem, entendendo-o como um 
ser eminentemente social, Vigotski (1987) estabelece que 
a formação e o desenvolvimento do psiquismo humano 
ocorrem com base em uma crescente apropriação dos 
modos de pensar, sentir e agir culturalmente elaborados. 
Nesse sentido, a perspectiva sócio-histórica considera que o 

homem não possui uma natureza humana inata e imutável. 
Ao contrário, segundo essa visão, ele conta tão somente 
com uma “condição humana”, uma vez que constrói sua 
existência na e pelas interações mantidas com a realidade 
física e social, buscando satisfazer suas necessidades.

 Como afirma Leontiev (1978), o homem, ao nascer, 
é candidato à humanidade e é introduzido no mundo da 
cultura por outros indivíduos; segundo ele, o homem é 
um ser de natureza social, tudo o que há de humano nele 
provém da sua vida em sociedade, no seio da cultura 
criada pela humanidade: “cada indivíduo aprende a ser um 
homem. O que a Natureza lhe dá quando nasce não basta 
para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que 
foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da 
sociedade humana” (p. 267).

Em outro momento, o mesmo autor acrescenta: 
“o homem possui ao nascer uma aptidão que apenas o 
distingue fundamentalmente dos seus antepassados animais 
– a aptidão para formar aptidões especificamente humanas” 
(Leontiev, 1978, p. 273). Tudo isso implica que a apropriação 
da cultura – que humaniza o bebê humano – só é possível 
a partir do contato social. Neste processo, a criança vai 
tornando seu aquilo que é patrimônio de seu grupo cultural, 
atribuindo-lhe sentidos a partir daqueles já construídos em 
sua história de interações. 

Segundo Martins (2001, p. 85): “a formação do ser 
humano representa um processo que sintetiza o conjunto 
de fenômenos produzidos pela história humana, de tal forma 
que a construção do indivíduo se situa no cerne de uma 
construção mais ampla: a da humanidade”. 

O contexto interativo, com suas significações, chama 
a atenção para o fato de que existe uma relação dialética que 
envolve o individual e o social no desenvolvimento humano. 
Vigotski postula, assim, uma noção de sujeito que não é mera 
réplica do meio ambiente, nem alguém pré-formado, mas um 
ser que constrói, na e pela interação, o contexto sócio-histórico 
do qual faz parte, sendo, simultaneamente, por ele constituído. 
Dessa forma, podemos afirmar que: “homem e sociedade 
vivem, portanto, uma relação de mediação, em que cada polo 
expressa e contém o outro, sem que nenhum deles se dilua no 
outro ou perca a sua singularidade” (Aguiar, 2000, p. 127).

De acordo com Davis e Espósito (1989), a interação 
social só pode ser compreendida no campo das relações 
que se estabelecem entre indivíduos reais e concretos, 
num determinado tempo e lugar. Desta forma, atividades 
partilhadas, que se constituem na própria interação social, 
acabam por adquirir diferentes sentidos, a depender da 
forma como se desenvolve a história individual de cada 
parceiro no seio da estrutura social.

Assim sendo, nossa tarefa consiste em compreender 
esse indivíduo em sua singularidade. A compreensão 
da singularidade do sujeito reside, em última instância, 
na apreensão do processo particular pelo qual se dá a 
construção da consciência. Para Vigotski (1993), a psicologia 
deveria possibilitar a descrição e a explicação das funções 
psicológicas superiores, tais como a vontade, o pensamento, 
a linguagem e a consciência. Segundo o autor, o sujeito é 
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um “destilado” das formas de relação mantidas com o real, 
concebendo o psiquismo sobretudo como um conjunto de 
funções de natureza cultural.

Para ele, as funções psicológicas superiores – que 
caracterizam o sujeito humano – surgem na e da interação 
com o ambiente sociocultural ao qual pertence. Ao assumir 
as relações sociais como definidoras do desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores, o autor desloca 
definitivamente o foco da análise psicológica do campo do 
biológico para o campo da cultura. Não nega, entretanto, 
que a base material para o desenvolvimento de tais funções 
seja o cérebro (Vigotski, 1993).

Esse reconhecimento só ressalta a sua visão de 
homem enquanto ser formado pela interação de múltiplos 
fatores: biológico, social e psicológico. O outro assume, 
assim, papel fundamental na constituição do sujeito, em 
razão justamente de ser por meio de sua mediação que se 
torna possível a construção do psiquismo. Mas o outro não 
é tido como um simples mediador instrumental, uma vez que 
a mediação que exerce tem um sentido mais profundo: é 
condição de desenvolvimento (Sirgado, 2000).

O termo função parece caracterizar o psiquismo como 
algo em constante movimento, como bem aponta Sirgado: “o 
caráter vago do termo ‘função’, tal como é usado por Vigotski, 
coloca certas dificuldades conceituais, mas, por outro lado, 
ajuda a conceber o psiquismo como algo dinâmico, que está 
sempre se (re)fazendo e em perpétuo movimento” (2000, 
p. 70). Na obra Pensamento e Linguagem (1987), Vigotski 
estabelece que o desenvolvimento do psiquismo humano se 
dá com base em uma crescente apropriação dos modos de 
ação culturalmente elaborados. Desta forma, é o contato social 
que propicia gradualmente o processo de internalização.

Entendemos que, para Vigotski, o termo internalização 
é utilizado para demonstrar a reconstrução, no plano 
intrapsíquico, das funções existentes no plano interpsíquico. 
Temos que a atividade internalizada (cuja origem é material) 
é a atividade significada e não a atividade em si. Desse 
modo, a conversão do social em pessoal é um processo 
semiótico. Ficaria difícil entender, caso assim não o fosse, 
como essas funções operam de maneira diversa de pessoa 
para pessoa. Ainda sobre o tema, Sirgado afirma que:

é a significação que confere ao social sua condição humana, 
fazendo da sociabilidade animal – expressão de uma 
organização natural da convivência de indivíduos de uma 
mesma espécie – uma sociabilidade humana, expressão da 
maneira como os membros da espécie humana organizam a 
sua convivência. Isto quer dizer que a convivência humana 
é regida por leis históricas e não por mecanismos naturais 
ou biológicos (2000, p. 61).

Segundo o autor, o evento determinante da história 
humana é a criação dos mediadores semióticos que operam 
nas relações dos homens com o mundo físico e social. 
Esses mediadores transformam os sistemas de sinalização 
natural em espaços representacionais, fazendo surgir 
um mundo novo: o mundo simbólico ou da significação. A 
linguagem aparece, portanto, como ferramenta fundamental 

no processo de mediação das relações sociais, no qual o 
homem se constitui. 

Desta forma, o autor trabalha a noção de que a 
constituição do sujeito pelo outro se dá no campo da 
intersubjetividade, entendida como: “o lugar do encontro, 
do confronto e da negociação dos mundos de significação 
privados (ou seja, de cada interlocutor) à procura de um 
espaço comum de entendimento e de produção de sentido, 
mundo público de significação” (Pino, 1999, p. 22).

O outro, nesta ótica, não é apenas um mediador 
instrumental: ele tem um sentido mais profundo, pois é 
condição de desenvolvimento. 

Assim,

a consciência surgirá não só mediante a encarnação 
dos signos mas, também, por intermédio do processo de 
significação, que traduz as condições de funcionamento 
da sociedade, suas estruturas de relação e suas práticas 
sociais. Mas a consciência pertence, também, a um sistema 
com leis específicas, que é o sistema psíquico (Aguiar, 2000, 
p.133).

Vemos, então, que, para compreendermos a 
construção social da consciência, o pensar, agir e sentir 
só podem ser vistos de maneira integrada. Nesta direção, 
González Rey diz que:

o sentido é uma síntese subjetiva de dimensões culturais 
e sociais, históricas e atuais, que estão implicadas nas 
diversas opções do sujeito em cada momento concreto da 
vida. O sentido é sempre o resultado de um processo de 
subjetivação associado a um contexto concreto e imerso no 
sistema de sentidos subjetivos que caracteriza a vida atual 
do sujeito. O corpo nunca está separado da produção da 
trama complexa de sentidos associados com a existência 
do sujeito concreto dentro de um espaço culturalmente 
definido (2004, p. 61).

Ao discutir o papel do signo nas conexões cerebrais, 
Vigotski mostra-nos que as funções psicológicas superiores 
são também produto de intensa atividade cerebral e afirma:

A psique não deve ser considerada como uma série de 
processos especiais que ocorre em algum lugar acima e 
à parte dos processos cerebrais, senão como expressão 
subjetiva deles mesmos (os processos), como uma 
característica especial das funções superiores do cérebro 
(1991, p. 100). 

Nessa medida, temos que as funções psicológicas 
superiores são resultados da atividade humana, cuja base 
material é o cérebro. Podemos dizer que são as interações, 
que se manifestam como ações partilhadas e significadas, 
que permitem a formação de um plano interno – subjetivo – do 
sujeito. Mas, como esse sujeito não é passivo na interação, 
ele, a despeito dela, a internaliza de forma particular. 

Ao nos embasar nos pressupostos da teoria sócio-
histórica, percebemos que tanto a consciência como a 
autoestima são ambas construídas nas e pelas interações 
sociais, por meio da internalização das significações 
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vinculadas nos contextos interativos. Mas como estes 
conceitos se articulam entre si? Quais são seus contornos e 
limites? O que abrange cada um deles? 

Ora, entendemos que a construção do psiquismo 
humano é processual, algo que se dá na e pela atividade, 
em um determinado contexto social. Martins (2004a), ao 
discutir as ideias de Leontiev, afirma que: 

com a divisão social do trabalho as relações entre 
significado e sentido pessoal não necessariamente são 
coincidentes, observação fundamental no estudo da 
personalidade. A ruptura entre significados e sentido 
pessoal determina uma mudança na estrutura interna da 
consciência própria da sociedade de classes desenvolvida. 
Nela o trabalhador aparta-se do seu próprio trabalho e a sua 
atividade vai deixando de ser para ele o que ela é de fato. 
Por esse processo, pode ir se estabelecendo uma absoluta 
discordância entre o resultado objetivo da atividade e o seu 
motivo, acompanhada consequentemente do descompasso 
entre seu conteúdo objetivo e seu conteúdo subjetivo, 
descaracterizador dos mais elementares sentimentos 
humanos. Esta ruptura se traduz psicologicamente na 
desintegração da unidade da consciência, outrora garantida 
pela oportunidade entre significados sociais e sentido 
pessoal, dando origem ao aparecimento de uma relação de 
alienação entre eles (p. 89).

Em outro momento, a autora aponta que a 
compreensão de si demanda o confronto mediado pela 
consciência entre atividades e motivos. Sem ele, não lhe 
parece possível organizar a atividade em torno de motivos 
vitais, de modo que a vivência humana aparece de maneira 
fragmentada. 

Considerações Finais
Partimos da afirmação de que a atividade partilhada 

constitui o psiquismo. De fato, isso parece ocorrer em 
função de ser a interação social (que envolve atividade e 
comunicação) que nos permite construir conhecimentos 
sobre o mundo físico e social (inclusive sobre nós mesmos) 
e ocasião para valorá-los (em especial os que temos acerca 
de nós mesmos – a autoestima). A valoração pode, claro, ter 
sido construída sob condições de alienação e cristalizar o 
psiquismo em formas arcaicas, que aparecem para o próprio 
sujeito como imutáveis e independentes de sua ação. Se as 
novas informações não abalam o psiquismo, não há, como 
resultado, a produção de novas formas de ser, de pensar e 
de sentir. A consciência não se amplia. Por outro lado, se 
a realidade é multideterminada, cabe também pensar que 
mudanças na atividade partilhada podem promover novas 
significações, novas valorações e, consequentemente, 
novas formas de sentir, pensar e agir. O psiquismo, nesse 
caso, transforma-se e uma consciência diferente surge.

Temos clareza de que o cotidiano escolar de 
crianças que vivem histórias de fracasso é construído por 
uma multiplicidade de fatores. Neste sentido, a questão 
da autoestima está atrelada a um contexto amplo, que 
certamente carece de mudanças substanciais. Enquanto as 

condições concretas de vida não forem alteradas, alterações 
de vulto na consciência e, portanto, na forma de se avaliar 
não devem ser esperadas. Na verdade, crianças e jovens 
que vivenciam situações de não aprendizagem no contexto 
escolar precisam de condições de vida que permitam a 
formação de um pensamento mais organizado e melhor 
estruturado, em que significados e sentidos não sejam 
tomados de forma fragmentada. Falar em autoestima sem 
considerar a rede de relações em que o sujeito se constitui é 
como semear ao vento.

Segundo Poli (2003), discutir a questão da autoestima 
passa necessariamente pela proposta de um projeto 
político pedagógico que permita a promoção de princípios 
de solidariedade e identidade de classe. Não é possível 
transformar a autoestima fora de sua trama social. Mas não 
só isso. Tal como vemos, a escola é um locus importante 
de humanização, ou seja, de construção da consciência, 
tanto em seus aspectos cognitivos (apropriação crítica de 
conteúdos e operações) como afetivos e éticos. Nesse 
sentido, precisamos mesmo lutar por uma escola melhor 
se quisermos formar cidadãos com possibilidade de voar 
mais alto e de delinear um futuro passível de ser realizado. 
Sabemos, agora melhor do que nunca, que a autoestima não 
pode ser produzida, fabricada ou mudada como apregoam 
certas pedagogias idealistas. Ela depende, em sua maior 
parte, das condições de vida dos sujeitos e, nesse sentido, 
de uma escola de qualidade.

Se não for tomada por este prisma, a autoestima seria 
mais um fetiche, entendido como uma poção mágica que, 
se bem administrada, resolveria as mazelas da educação 
(Duarte, 2004). Entretanto, parece-nos inegável que a 
constituição do sujeito – de sua consciência – passa pela 
avaliação que ele faz de si mesmo. Esta avaliação acaba por 
influenciar a forma como esse sujeito irá agir, sentir e pensar 
o mundo e vice-versa. Temos aqui uma relação dialética, ou 
seja, ao mesmo tempo em que, na interação com os outros, 
se avalia e se objetiva no mundo, se é avaliado. Com isso, há 
necessariamente uma valoração, cujo significado pode ser 
internalizado.

A construção de uma imagem positiva de si enquanto 
aluno não é a única forma de se avaliar, nem abarca todas as 
dimensões da imagem que se faz de si. Porém, como bem 
nos lembra Martins (2004b), a educação é imprescindível 
para o desenvolvimento humano. Ela não só constitui uma 
das condições por meio das quais o ser humano adquire 
seus atributos fundamentais ao longo do processo histórico-
social, como possibilita o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, tipicamente humanas. Sendo 
assim, tudo indica que, na constituição do sujeito, esse é um 
espaço fundamental. 

Segundo Saviani (2004), existe uma relação dialética 
entre educação e sociedade, ou seja, a educação é 
determinada pelos condicionantes sociais, mas tem um papel 
fundamental de transformação da sociedade. É justamente 
nesta contradição que temos a oportunidade de trabalharmos 
para a formação de sujeitos mais críticos, que se apropriam 
de seus determinantes para, desta forma, transformá-los. 

O mito da autoestima na aprendizagem escolar * Adriana de Fátima Franco
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Acreditamos que essa é a mediação que a educação deve 
exercer: formar indivíduos capazes de perceber o real e de 
superar a realidade.
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Comentario crítico sobre el concepto de autopoiesis y la 
concepción sobre la educación de Humberto Maturana

Rina Pedrol Troiteiro

Resumen

En este artículo se analiza el concepto de autopoiesis de Humberto Maturana teniendo en cuenta los elementos que contiene, sus aspectos 
novedosos y aquellos ya previamente definidos en el campo de la Biología; así como las implicaciones de extender esta interpretación más allá del 
marco biológico, concretamente en relación a las propiedades de las formas iniciales de vida. Se critica el enfoque biologicista de su concepción 
y la falta de congruencia entre este concepto y las concepciones que posteriormente están presentes en los principios de la enseñanza que 
Maturana propone, donde sin abandonar el enfoque biologicista sostiene ideas que pueden resultar atractivas, pero muy abstractas y limitadas 
al plano teórico.

Palabras-clave: Evolución (biología), desarrollo, educación. 

Critical comment on Humberto Maturana´s concept of autopoiesis and 
education.

Abstract

In this article we analyze Humberto Maturna´s  autopoiesis concept taking into consideration the elements it contains, its new aspects and those 
previously defined in the biological field. We also pay attention to the implications of extending this interpretation beyond the biological concepts, 
that is, in relation with the initials forms of life. We criticize the biological approach and its lack of correspondence to what  Maturana proposes. 
Without abandoning the biological support we can develop theories which could be more attractive and less abstract.

Keywords:  Evolution (biology), development, education.   

Comentário crítico sobre o conceito de autopoiesis  e a concepção sobre a 
educação de Humberto Maturana

Resumo

Este artigo apresenta uma análise do conceito de autopoiesis de Humberto Maturana levando em conta os elementos que contém: aspectos 
novos e aqueles já previamente definidos no campo da Biologia; bem como as implicações de ampliar essa interpretação para além do marco 
biológico, especificamente em relação às propriedades das formas iniciais de vida. Critica-se o enfoque biologicista de sua concepção e a falta 
de congruência entre este conceito e as concepções que, posteriormente, estão presentes nos princípios do ensino que Maturana propõe, nos 
quais sem abandonar o enfoque biologicista sustenta idéias que podem resultar atraentes, sendo, porém, muito abstratas e limitadas ao plano 
teórico.

Palavras-Chave: Evolução (biologia), desenvolvimento, educação.
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Introdución
El concepto de autopoiesis ha tenido un importante 

impacto entre los estudiosos de las diferentes tendencias 
que se mueven dentro del llamado pensamiento complejo y 
quizás en buena medida esté avalado por el hecho de que 
es realizado por Humberto Maturana, biólogo de formación, 
que adquirió determinado renombre en la esfera de las 
neurociencias. 

Antes de continuar quiero decir que mi primer 
acercamiento a este concepto fue preparando un curso 
sobre teorías evolucionistas y que mi primera impresión fue 
de que se refería más al origen de la vida, que a la evolución  
propiamente dicha. 

Debo reconocer que entre los biólogos, al menos 
los que yo conozco, no se emplea este concepto y en la 
mayor parte de los casos, ni siquiera se conoce, aunque los 
aspectos que en él analiza sean hartamente conocidos y 
estudiados por otros especialistas.

Quisiera, sin ánimo de alargar demasiado este 
trabajo, presentar las ideas fundamentales en las que se 
sustenta este término, para que le quede claro al lector a qué 
me refiero en el análisis de los diferentes conceptos.1 

La autopoiesis como teoría fundamental de la vida, plantea 
que partiendo de un estado primitivo abiótico del planeta 
Tierra, existían diferentes tipos de moléculas. Algunas de 
ellas tenían la propiedad de “clausurarse” frente al medio 
ambiente. Este hecho fue posible mediante la generación 
de unas estructuras moleculares, a la vez englobantes y 
aislantes, a partir de lo que ahora llamamos membranas, 
suficientemente estables y dotadas de plasticidad. 

Este tipo de moléculas -y sólo este- fue capaz de formar 
barreras efectivas y, al mismo tiempo, disponer de la 
capacidad de realizar intercambios con el entorno para 
difundir átomos y/o moléculas cargadas eléctricamente, los 
iones, durante tiempos relativamente largos con respecto 
a las velocidades moleculares. A este tipo molecular -o 
macromolecular- pertenecen las proteínas cuya flexibilidad y 
capacidad de asociación es prácticamente ilimitada. Cuando 
en la historia del planeta Tierra se dieron las condiciones 
para la formación de este tipo de moléculas, surgió la vida. 

El punto decisivo que ha permitido trazar un límite entre la 
continua producción molecular abiógena -todavía sin las 
características que definen “lo vivo”- que se llevaba a cabo 
en la superficie de los mares y en la atmósfera, y la irrupción 
de lo viviente, estriba en que hubo momentos en los que fue 
posible la formación de cadenas de reacciones moleculares 
de un tipo peculiar. Esta peculiaridad, en la que reside la 
clave del asunto, es denominada por Maturana (1990, 
1997), Autopoiesis. Esta denominación sirve para describir 
un fenómeno radicalmente circular por el que las moléculas 
orgánicas forman redes de reacciones que producen a 
las mismas moléculas que las integran. Tales redes e 
interacciones que se producen a sí mismas y especifican 
sus propios límites, no son sino seres vivos. 

1    Tomado del artículo: El Tesoro de la alfombra mágica. Los holones 
se autopreservan, autoadaptan, autotrascienden y se autodiluyen 
de Javier Del Arco.  

Definiríamos, siempre según Maturana, los seres vivos 
como aquellos entes que se producen a sí mismos y la 
organización que los define la llamamos autopoiética. 
Todo sistema autopoiético goza de cinco propiedades 
importantes, denominadas: Autonomía, Emergencia, 
Clausura de Operación, Autoconstrucción de Estructuras y 
Reproducción autopoiética. 

Autonomía: 
La célula pone de manifiesto la superación de la 

correspondencia, punto por punto, con respecto al medio 
ambiente. Ella exige una perspectiva de autonomía, en el 
sentido que la célula requiere de la creación a distancia 
con respecto al mundo circundante y esto significa que sólo 
desde la perspectiva celular se puede determinar lo que 
es relevante y sobre todo lo que le es indiferente. Ejemplo 
de ello es el transporte activo y selectivo a través de las 
membranas.

Emergencia: 

La aparición de un orden cualitativo en la célula, distinto al de 
las moléculas que integran un mineral, no puede deducirse 
a partir de sus características materiales o energéticas. La 
emergencia señala la aparición de un orden nuevo, cuyas 
características solo pueden ser advertidas después de 
su constitución. Lo que es emergente en la célula es su 
“operación”, la forma en cómo están organizadas y cómo 
esa organización se lleva a efecto.

Clausura de operación: 

Los sistemas autopoiéticos son sistemas cuya operatividad 
es cerrada y cuyos componentes son productos en el interior 
de un retículo clausurado. Clausura no debe entenderse 
aquí como lo opuesto a apertura, sino como la condición 
de su posibilidad. Lo que está clausurado en la autopoiesis 
es el control mismo mediante el cual los elementos se 
organizan de manera emergente. La clausura operacional 
supone que las células produzcan operaciones exclusivas 
reproductoras de vida por las que se mantienen en la vida, 
es decir, no existe otra cosa que su propia operación.

Autoconstrucción de estructuras: 

Dado que la operación en una célula está, en un determinado 
momento clausurada, no puede captar estructuras: ella 
misma debe construirlas. Por lo tanto el proceso de 
autoconstrucción deberá entenderse, como producción de 
estructuras propias, mediante operaciones propias. Los 
sistemas clausurados en su operación producen sus propios 
elementos y sus propios cambios estructurales. No existe, 
ninguna operación causal del entorno del sistema, sin que 
el mismo sistema la provoque: todo cambio de estructura, 
trátese de adaptación o rechazo, es en última instancia, 
autoinducido. 
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Reproducción autopoiética: 

El estado siguiente de un sistema está determinado a partir 
de la estructuración anterior  a la que llegó la operación (Del 
Arco, 2007,  pp. 2-3)

Como señalé anteriormente estas explicaciones se 
refieren a la etapa de tránsito de lo abiótico a lo biótico2, 
por cierto sin analizar las condiciones, los lugares y los 
múltiples elementos que participaron en este proceso3, así 
como las posteriores etapas que dieron lugar a la rica y 
compleja diversidad de lo vivo, a partir del surgimiento de 
los eucariotas hace 1,200 millones de años. Por ello este 
concepto, como teoría evolucionista, realmente no responde 
a las expectativas biológicas actuales, que son de explicar 
no sólo el qué, sino también el cómo ocurrió el proceso de 
origen y evolución de la vida, que es en última instancia lo 
que hoy en día está sometido a amplios debates.

Las etapas para llegar a la formación de la vida 
y las moléculas primero y las estructuras después que 
participan en el proceso, están incluidas en todas las teorías 
evolucionistas que sustentan el origen abiogénico de la vida, 
aunque los diferentes autores empleen otros términos, pero 
son las mismas ideas. 

Ante esto, cabría preguntarse por qué han resultado 
atrayentes estos planteamientos, si las propiedades a que 
se hace referencia tampoco son  nuevas, pues se han 
definido desde la primera mitad del siglo XX, con teoría 
como la de A. Oparin en 1938 y se corresponden con las 
cuatro características esenciales de la vida: la delimitación 
de un espacio interno, el intercambio selectivo con el medio, 
la existencia de una fuente energética propia, a partir del 
acoplamiento de reacciones internas y la reproducción 
de sus características, a través de los mecanismos de la 
herencia. 

En mi criterio, lo interesante de este concepto y lo 
que lleva implícito, es su formulación con un alto grado de 
generalización, resaltando lo esencial del proceso y con un 
carácter más filosófico y con la posible  intención de ser 
generalizable a otros sistemas, aunque esto puede resultar 
a su vez peligroso, pues puede llevar los análisis a un plano 
reduccionista. Esta forma de definir las propiedades de este 
sistema, no deja de ser tentadora por su novedad para otros 
contextos y porque emplea un lenguaje afín al pensamiento 
complejo.

Pero, sin negar la utilidad de estas formulaciones creo 
que llevan implícito, quizás por la forma en que se realiza 
su generalización, algunas omisiones y situaciones que 

2    Etapa clave en el origen de la vida, que se estima que ocurrió 
hace  4,100 millones de años, en la que se pasó de la existencia 
de moléculas orgánicas, pero sin las propiedades de la vida, a las 
primeras formas de vida denominadas protobiontas que aún no 
poseen todas las propiedades esenciales de ésta. 
3  Tales como las fuentes energéticas, el tránsito y las características 
reactivas de las diferentes atmósferas primitivas, el origen de las 
moléculas orgánicas, los movimientos de la corteza terrestre, el 
régimen de precipitaciones, etc. y el efecto sinergético de todos 
estos factores.

pueden generar algunos errores de interpretación y talvez, 
el riesgo mayor que va más allá de omisiones o valoraciones 
que es el tratar de extrapolar estas explicaciones al plano 
de las relaciones sociales y de las características del 
hombre, olvidando o no asumiendo que éste ya ha dejado 
de ser un ser eminentemente biológico para adquirir una 
dimensión mucho más compleja donde están incluidos sus 
componentes psíquicos, sociales y culturales.

Si me concentro en lo propiamente biológico de las 
explicaciones, para mi gusto, deja demasiado implícito, 
la naturaleza de la interacción con el ambiente, ya que 
no se menciona en ningún momento su importancia, a no 
ser como suministrador de recursos; pues si bien el final 
de los procesos es la conservación de las características 
esenciales de la vida, éstas sólo se logran en interacción 
dinámica con el medio, de forma que la respuesta concreta 
que se obtiene es cambiante en el tiempo y en cada contexto 
y es modulada por la interrelación de todos los elementos 
que lo constituyen, tanto internos como externos. Por tanto, 
el ambiente no sólo es suministrador de recursos, sino parte 
del sistema de control del organismo vivo y a su vez, un 
componente que recibe el efecto modificador de éste.

Además, me parece totalmente inapropiado utilizar el 
término de clausura, que significa lo mismo que cerrado, pero 
con un sentido mas definitivo, para después decir que eso no 
significa que no haya algún tipo de intercambio con el medio, 
entonces es introducir un término nuevo, pero totalmente 
ambiguo; cuando este proceso está adecuadamente 
explicado incluyendo la importante dinámica  que este 
conlleva; ejemplos de las diferentes formas en que estas 
propiedades han sido analizadas desde principios del siglo 
pasado, se pueden leer en el artículo de Garbisu, Amézaga, 
Albizu y Alkorta (2003),  “La esencia de los seres vivos”.

Por supuesto, que yo puedo centrarme en lo esencial, 
que es que se conserva la vida, pero al no dejar clara la 
vía, no mencionar la complejidad en que esto se produce 
al transponerlo a otros sistemas, puede conducir a un 
reduccionismo.

Por otra parte, se enfatiza la llamada 
autorreproducción, que no es más que lo que se explica 
mediante los mecanismos de la herencia, tan ricamente 
estudiados desde la mitad del siglo pasado y que ha 
eliminado de su vocabulario el auto porque simplifica toda 
la complejidad de sus mecanismos.

En mi criterio esto es más preocupante cuando 
estos conceptos se emplean en otros sistemas con otros 
contextos. Por ejemplo el social, ¿valoro el medio como 
algo fuera del sistema que está delimitado de éste?, 
¿que se autorreproduce? Y si analizo la formación de lo 
psicológico, los productos de la educación, la enseñanza, 
lo cultural, ¿lo valoro como determinado por características 
internas biológicas, donde el medio es solo una fuente de 
suministros de elementos materiales para la construcción de 
estructuras que son tomadas selectivamente en respuesta a 
un plan biológico preexistente, predefinido y cerrado a otras 
influencias?.
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Hay otro aspecto, en mi criterio muy importante, que 
la autopoiesis no toma en consideración ni en lo biológico 
ni en la extrapolación a otros sistemas, me refiero a  la 
historicidad de los procesos, lo que el devenir histórico ha 
permitido obtener y estructurar en los sistemas, me resulta 
contradictorio pues, no hay evolución sin historia. Incluso 
la propia historia que se va concretando y estructurando 
en esta interacción es lo que después forma parte de las 
nuevas propiedades biológicas (emergentes). Aunque es 
válido señalar que la precisión que se hace de emergente es 
muy adecuada: la forma en como están organizadas y cómo 
esa organización se lleva a efecto.

Estudiando este tema me encontré con esta idea 
escrita por Del Arco (2007) en el artículo ya nombrado: “El 
concepto de autopoiesis es clave en la Biología moderna y 
creemos que es nuestra obligación aclararlo porque además, 
guarda determinadas relaciones con la Teoría Sociológica 
nada desdeñables, se esté o no de acuerdo con ellas”  (Del 
Arco, 2007,  p.1)

Y precisamente me identifiqué con esta opinión, pues 
es evidente un acercamiento del concepto de autopoiesis al 
de la sociobiología4, pero ésta como yo la entiendo, es una 
teoría reduccionista, cientificista y reaccionaria, que minimiza 
el papel de la sociedad en la formación y desarrollo del ser 
humano, la importancia de las relaciones sociales, de forma 
que lo que entendemos por injusticias sociales no serán 
tales, sino manifestaciones de las diferencias biológicas 
entre los hombres. 

Por supuesto estas ideas no sólo aparecen en la 
sociobiología, sino que también están presentes, más 
actualmente, en los trabajos de Jensen (1995) y en el libro 
de Herrnstein y Murray (1994) “The Bell Curve” cuando 
plantean:

Desde que la inteligencia y otras habilidades mentales 
dependen de la estructura fisiológica del cerebro, y desde 
que el cerebro, como otros órganos, está sujeto a las 
influencias genéticas, ¿cómo puede dejar de considerarse 
la obvia probabilidad de la influencia genética en la 
inteligencia? (Herrnstein & Murray,  1994, p. 104)

A su vez, estas ideas recibieron una fuerte respuesta 
de Lewontin, Rose y Kamin (1987) en su libro “No está en los 
genes”, cuando dicen:

Lo biológico y lo social no son ni separables, ni antitéticos, 
ni alternativos, sino complementarios. (...) Todas las causas 
del comportamiento de los organismos son en el sentido 
temporal al que deberíamos limitar el término causa, 
simultáneamente sociales y biológicos, y todos ellos pueden 
ser analizados a muchos niveles (...) Todos los fenómenos 
humanos son simultáneamente sociales, biológicos, del 
mismo modo que son al mismo tiempo químicos y físicos. 
(Lewontin & cols., 1987, p. 343)

4  Sociobiología: teoría, planteada por Edward  Wilson  en 1929, que 
trata de explicar todos los fenómenos sociales y psicológicos a partir 
de las leyes de la herencia y de otras leyes biológicas como las de la 
evolución, de manera particular: la selección natural.

Si los planteamientos de la autopoiesis se aplican a 
todos los seres vivos, pero en el caso del hombre, se presentan 
nuevas propiedades emergentes de sus condiciones sociales 
y culturales, históricamente constituidas, y su componente 
psicológico, entonces debemos admitir que el sistema 
comienza a tener otros componentes que no se ajustan a la 
clausura de operación, la  autoconstrucción de estructuras y 
la reproducción autopoiética.

Si esta teoría de Maturana, es sólo para explicar el 
origen de la vida y no su evolución y las propiedades de 
otros sistemas y para ilustrar a filósofos y estudiosos de la 
ciencia que existen sistemas, en biología, con características 
que no se ajustan a lo que esquemáticamente se había 
entendido hasta ahora, bienvenida sea. Pero cuidado 
con que en su aplicación, paradójicamente, se niegue la 
esencia del pensamiento complejo que plantea que las 
propiedades de los sistemas no pueden ser descritas de 
forma significativa en base al análisis de sus elementos 
separados;  ya que la comprensión de los sistemas, sólo es 
posible cuando se estudian globalmente, involucrando todas 
las interdependencias de los subsistemas. 

Por otra parte, no quiero negar que la forma de 
análisis de los procesos biológicos básicos, incluidos en el 
concepto de autopoiesis, no tenga una importancia para 
el pensamiento complejo, atendiendo a los méritos que 
anteriormente señalé, todo el conocimiento tiene un valor y 
una utilidad, pero siempre que se emplee teniendo en cuenta 
su alcance y limitaciones, sus concepciones de partida, es 
decir la cuota de incertidumbre que le corresponde, por ello su 
empleo debe ser a partir un análisis crítico de su contenido.

Y es precisamente pensando en su empleo que quiero, 
a la luz de lo planteado, reflexionar sobre las consecuencias 
que puede tener en la práctica educativa las concepciones 
que sustentan esta teoría y que después el propio autor   
amplía, modifica o refuta, a partir de las concepciones 
que sobre la educación él tiene. Sus ideas resultan algo 
análogas a las de Piaget (1968, 1969), en el sentido que 
cuando éste habla del desarrollo psicológico lo considera 
de una naturaleza más espontánea y madurativa y cuando 
habla del proceso pedagógico y educativo lo considera más 
producido y artificial, separando los procesos de aprendizaje 
y desarrollo o sin considerar a la educación, enseñanza y 
aprendizaje como componentes estructurales y funcionales 
del desarrollo psicológico. Esto se hace evidente en Piaget 
(1968) cuando plantea lo siguiente:

La pedagogía experimental sólo recae, en efecto, en el 
desenvolvimiento y los resultados de procesos propiamente 
pedagógicos, lo que no significa como vamos a ver, que la 
psicología no constituya una referencia necesaria. 

Equivale a decir que los problemas planteados son otros 
y contemplan, antes que los caracteres generales y 
espontáneos del niño y de su inteligencia, la modificación 
de éstos mediante el proceso en cuestión. (p. 28)

Si aceptamos que los sistemas se autogeneran, se 
autorregulan y por tanto se autoconservan, entonces qué 
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función le corresponde a la enseñanza en el proceso de 
desarrollo de los individuos, quizás un mero soporte externo 
para que el desarrollo se produzca; incluso esta teoría no 
toma en consideración la importancia de ningún tipo de 
relaciones sociales. Esto se hace evidente cuando se reduce 
el desarrollo del individuo a la red de desarrollo biológico de 
los demás: “La ontogenia individual de todos los organismos 
participantes ocurre, fundamentalmente, como parte de una 
red de coontogenias que llevan a la constitución de la unidad 
de tercer orden.” (Maturana & Varela, 1988, p. 193).

Desarrollo biológico que además, se presenta con 
una concepción estructuralista que no toma en consideración 
el funcionamiento del sistema, la complejidad de los 
vínculos que se establecen y aún cuando se ha planteado 
que se trata de vínculos entre sistemas cerrados, es muy 
difícil imaginarse esos vínculos y más aún, comprender la 
importancia que ellos puedan tener para el desarrollo de 
cada uno de los elementos de la red.

Si queremos lograr una mejor estructuración del 
sistema de enseñanza basados en la concepción de que 
la enseñanza promueve el desarrollo, de poco nos sirven 
las concepciones que se derivan de la tan renombrada 
autopoiesis, en la que el desarrollo, empleando un vocabulario 
postmoderno, está implícito en el sistema, de forma que no 
se aleja de las concepciones innatistas de Jensen (1995), 
Herrnstein y  Murray (1994) o biologicistas de Piaget (1968, 
1969). 

La concepción biologicista de Maturana (1990, 1997) 
se evidencia cuando hace referencia a la “biología del 
conocimiento”, o a que “la educación es transmitida de linaje 
en linaje”; y cuando en su teoría del amor, como fuente de la 
educación, nos dice:

El amor, como emoción primera conque surge la vida, es la 
que se ha reproducido desde la familia ancestral. Así, donde 
aprenden los niños es en el convivir diario y la educación 
no sería más que la expansión de ese vivir. Somos seres 
biológicamente amorosos como un rasgo de nuestra historia 
evolutiva. El amor ha sido la emoción central conservada en 
la historia evolutiva que nos dio origen desde hace unos 
cinco a seis millones de años atrás. (Santa Cruz & Mendoza, 
2007, p. 1).

Quizás de forma velada, esta teoría que en primera 
instancia resulta muy atractiva y sensible no deja de concebir 
al amor como una emoción biológica que el hombre adquiere 
en su formación o evolución biológica y se trasmite de 
generación en generación, no olvidar que emplea el término 
linaje que implica una herencia biológica.

Así cuando nos habla de la “biología del amor”, 
postula que las emociones se especifican en el curso de 
las relaciones del organismo “en el medio”5, y de hecho 
constituyen un factor guía en el devenir de la historia 
evolutiva de los seres vivos. Es decir que en el mejor de los 
casos, el medio es un factor guía para seguir un curso que 
de manera general esta prefijado, e incluso el hecho de que 
refiere en el medio y no con el medio refuerza esta idea de 

5    Comillas de la autora del trabajo

mero soporte. En este análisis no se insiste en que el amor 
surge y se forma, mediado también en el ser humano, por 
el sistema de relaciones sociales e interpersonales y que 
según el contenido de dichas relaciones (lo cual es producido 
culturalmente a todo lo largo de la historia de la sociedad, 
con diferentes formas) se produce amor o violencia, odio o 
rechazo, entre las personas o los grupos de personas. 

No se puede negar que en sus ideas hay afirmaciones 
hermosas, como cuando dice:

La educación, es un proceso de transformación humana 
en la convivencia. Con esto queremos decir, que ocurre en 
todas las dimensiones relacionales del vivir del niño, tanto 
en los espacios privados de la familia o del jardín infantil, 
como en los espacios públicos de la calle y el barrio.

La educación es un proceso en el que tanto los niños como 
los educadores cambian juntos en forma congruente, en 
tanto permanecen en interacciones recurrentes. De modo 
que los niños aprenden a vivir en cualquier dominio de vida 
donde sus maestros los encaminen (Tejeda, 2009, p. 1).

Así también afirma:

La educación es un proceso de transformación de vida que 
sigue un curso definido por la manera de vivir de los padres 
y educadores. En este proceso, el niño se transforma en 
un tipo de ser humano u otro según el tipo de experiencias 
vividas recurrentemente con sus padres y educadores. 
(Tejeda,  2009, p.1)

El propio autor del artículo de estas citas enfatiza: 

Nos seduce el pensamiento de Humberto Maturana en sus 
implicancias para la educación en general y la educación 
preescolar en particular. La comprensión de lo humano 
requiere la comprensión de la dinámica biológica que lo 
origina. Tenemos que entender los fundamentos biológicos 
del saber y el aprender para expandir nuestra comprensión 
de lo que ocurre en el proceso educativo y las consecuencias 
que tiene ese proceso para la vida humana. (Tejeda,  2009, 
p.1)

Es decir, que hay una aceptación tácita de que es la 
dinámica biológica la que explica o fundamenta el proceso 
de enseñanza y no toma en consideración la mediación de 
la dinámica de lo social y lo cultural en la que vive el sujeto 
desde que nace y más complejo aún, la mediación compleja 
de lo biológico, lo social y lo cultural con lo propiamente 
psicológico que se va conformando. Lo preocupante de este 
análisis es que se ignora que lo social y lo cultural pueden 
afectar el desarrollo psicológico humano y la efectividad de 
los procesos de aprendizaje.

A continuación de estas afirmaciones se refuerza el 
papel de las emociones y particularmente del amor en esa 
función educativa, cuando dice: “La historia humana y la de 
los seres vivos en general, sigue el curso de las emociones 
(en particular, de los deseos) no el de los recursos o la 
tecnología.” (Tejeda, 2009, p. 2).
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No obstante estas afirmaciones, no encontramos 
referencia a los procesos que garantizan el papel dominante 
de las emociones o los mecanismos biológicos del amor y 
la enseñanza. Las ideas se quedan a nivel de enunciados 
generales sin abordar cómo se produce su formación, hace 
referencia a que los profesores deben tratar a sus educandos 
con amor, pero no les da ni fundamentos, ni herramientas 
para construir ese amor.

Lo más cerca que está de una explicación la 
encontramos cuando hace referencia al papel del lenguaje, 
con una concepción completamente postmoderna: 

Hacemos cosas con nuestros cuerpos (incluyendo el 
sistema nervioso), y fluimos en el lenguaje en nuestras 
interacciones diarias. La estructura de nuestros cuerpos 
cambia según nuestro modo de fluir en el lenguaje (basta 
mirar la ampliación en el tamaño del cerebro que significó el 
uso del lenguaje en nuestros primeros antepasados). Nada 
de lo que hacemos en el lenguaje es irrelevante, porque nos 
transformamos en nuestros cuerpos según lo que hacemos 
en el lenguaje, y hacemos en nuestro lenguaje según lo que 
se transforma en nuestros cuerpos.
A medida que el niño aprende a usar el lenguaje, crea con 
otros diferentes modos de vida, dado los diferentes hechos 
en los que participa; y llega a ser en su cuerpo según el 
uso del lenguaje en el cual crece. Como resultado, cuando 
adulto, crea el mundo que vive como una expansión del 
mundo que creó cuando niño (Maturana, 1990, p. 3).

El lenguaje parece ser como una adquisición producto 
de la evolución biológica humana; esta idea se refuerza 
cuando dice:

Los linajes se conservan según un modo de vivir, en la 
reproducción sostenida que se aprende de una generación 
a otra. Es en el placer de juntarse, en la reunión con los otros 
donde el niño aprendería a convivir y sólo el lenguaje, como 
modo de coordinar los haceres y las emociones, permitiría 
esto. (Tejeda, 2009, p.1)

No obstante estos enfoques, en otras ocasiones 
Maturana (1997) le atribuye un papel a la educación, que 
es transformador y desarrollador de la autonomía que 
resulta inconsistente con las ideas biologicistas que en 
otras ocasiones plantea, ya que no establece nexos entre 
la determinación biológica de este proceso de educación 
y después las posibilidades que éste tiene de lograr en el 
niño adecuadas capacidades. Asimismo, dice que todos los 
niños son igualmente inteligentes, que lo que varia es la 
dosis de amor que reciben; además de una hiperbolización 
tanto de un componente como del otro, todas estas ideas no 
parecen formar parte de un cuerpo teórico bien estructurado 
y fundamentado, más bien bellas ideas lanzadas al viento.

Otro aspecto que se hace evidente de su teoría y 
en lo que coincide, como ya referimos, con la concepción 
piagetiana, es el divorcio entre la concepción de desarrollo, 
que para él solo incluye aspectos biológicos y la enseñanza, 
la cual, aunque también incluye aspectos biológicos, la 
refuerza con elementos externos y propiamente psicológicos 
como las emociones. En Maturana (1990), en todo momento, 

se hace evidente la falta de una concepción general, integral 
y suficientemente fundamentada que sirva de soporte y 
fundamentación a la labor educativa de la escuela y toda la 
sociedad.

Según mi concepción es necesario que los profesores 
posean una visión holística de ambos procesos como nos la 
plantea Guillermo Arias (2004) cuando analiza la zona de 
desarrollo próximo, desde el enfoque histórico cultural:

El desarrollo y la formación psicológica son contenidos 
generalizadores de los procesos de aprendizaje y de la 
enseñanza, en la persona y sólo en la persona, como 
consecuencia de la acumulación de la experiencia individual 
que median las vivencias del sujeto. Por ello los procesos de 
aprendizaje y los procesos vivenciales son los que halan el 
desarrollo a la vez que dependen del desarrollo y las ayudas, 
que como se observa son trascendidas por el desarrollo 
que va ocurriendo, es como si ellos, halaran e irradiaran el 
contenido del desarrollo psicológico. (Arias, 2004,  p. 236)

Aquí Arias (2004) enfatiza la importancia de la 
vivencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y, 
en la siguiente cita podemos ver como Vygotski (1996) la 
explicaba, refiriendo no sólo su componente biológico; sino 
también social:

La vivencia posee una orientación biosocial, es algo 
intermedio, que significa la personalidad con el medio, 
revela lo que significa el momento  dado del medio para la 
personalidad. La vivencia determina de qué modo influye 
sobre el desarrollo del niño uno u otro aspecto del medio.  
(…). Lo esencial no es la situación por sí misma en sus 
índices absolutos, sino el modo cómo vive dicha situación 
el niño. (p. 383)

El componente emocional y afectivo no está ausente 
en este enfoque, todo lo contrario, se plantea que es lo que 
mueve, estimula y mediatiza la zona de desarrollo próximo, 
esto puede verse en las siguientes palabras:

Lo que mueve y estimula, lo que mediatiza la dinámica 
de la zona de desarrollo próximo es lo emocional y lo 
afectivo. Es tanto así que en estudios con niños en edad 
preescolar, hemos podido constatar que esta zona se altera, 
se hace más efectiva o menos efectiva, en dependencia de 
las relaciones adecuadas o inadecuadas a las que está 
acostumbrado el niño y la actitud que esto crea, hacia la 
realización de nuevas tareas. (Arias, 2004,  pp. 236-237)

Entonces acudir al amor como fundamento del 
saber y el aprender no es inapropiado, de hecho podemos 
verlo desde el punto de vista de las vivencias positivas 
que producirán en el niño las manifestaciones de amor, 
el problema está en verlo como rasgos inherentes a las 
cualidades biológicas del individuo; además de que estas 
ideas no forman parte de un sistema conceptual que articule 
la formación psicológica con el desarrollo y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, es decir que suministre un cuerpo 
teórico válido para una práctica educativa.
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Es por todo lo planteado, que pienso que las 
concepciones de Maturana poco nuevo y fructífero pueden 
aportar a crear una enseñanza desarrolladora que tenga en 
cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, que le 
dé conocimientos sólidos, en el plano teórico e instrumental, 
a los profesores para desarrollar su labor y que considere 
también la relación indisoluble entre dos procesos diferentes 
como el desarrollo emocional y el intelectual.

Por ello he enfatizado el carácter postmoderno de sus 
ideas, palabras que suenan bien, que resultan seductoras, 
pero que están divorciadas de la real problemática que hay 
que enfrentar, de su dinámica y es por esto, que en mi criterio, 
tiene muy poca aplicabilidad en la práctica educativa.

Referencias
Arias, G. (2004). La Persona en lo Histórico Cultural. São Paulo: 

Linear B.

Del Arco, J. (2007). El Tesoro de la alfombra mágica. Los holones se 
autopreservan, autoadaptan, autotrascienden y se autodiluyen. 
Filosofía de la ciencia y la tecnología – Blog de epistemología 
de Tendencias 21. Recuperado: 01 abr 2007. Disponível: www.
tendencias21.net.

Garbisu, C., Amézaga, I., Albizu, I., & Alkorta, I. (2003). La esencia 
de los seres vivos. Ecosistemas. Recuperado: 15 jan 2010. 
Disponível: www.aeet.org/ecosistemas/033/opinion1.htm.

Herrnstein, R. J., & Murray, C. (1994). The Bell Curve. New York: 
Free Press Paperback. 

Jensen, A. R. (1995). The diferences are real. En N. Glauberman & 
R. Jacoby (Eds.), The bell curve debate (pp. 617-629). New York: 
Times Books.

Lewontin, R. C., Rose, S., Kamin, L. J. (1987). No está en los genes. 
Barcelona, Espanha: Editorial Crítica.

Maturana, H. (1990). Emociones y lenguaje en educación y política. 
Santiago: Colección HACHETTE/COMUNICACIÓN – CED. 

Maturana, H. (1997). La objetividad. Un argumento para obligar. 
Santiago: Dolmen.

Maturana, H., Varela, F. (1988). The Tree of Knowledge. Boston: 
New Science Library.

Piaget, J. (1968). Educación e Instrucción. Buenos Aires: Editorial 
Proteo S.C.A.

Piaget J. (1969). Psicología y Pedagogía. Barcelona, Espanha: 
Ediciones Ariel.

Robles, F. (2002). Sistemas de Interacción, Doble Contingencia 
y Autopoiesis Indexical. Recuperado: 15 jan 2010. Disponível: 
www.moebio.uchile.cl/15/robles.htm.

Santa Cruz, X., & Mendoza, J. (2007). Biología del Amor y Educación: 
Ecoderivando con Humberto Maturana. Ecovisiones.

Tejeda, C. (2009). Humberto Maturana: El amor como propuesta 
para el cambio. El diario ciudadano de la provincia de Osorno.

Vygotski, L. S. (1996). Obras escogidas (Vol. 4). Madrid: Visor.

Wilson, E. O. (1980). Sociobiología, la nueva síntesis. Barcelona, 
Espanha: Ediciones Omega.

Rina Pedrol Troiteiro (ripetroi@gmail.com)
Universidad de La Habana 

Correspondência

Armas No 461 e/ C y D, Lawton, 10 de Octubre.  
Ciudad: Habana, Habana 7 Cuba.

Recebido em: 06/07/2009
Aprovado em: 09/12/2009

Comentario crítico sobre el concepto de autopoiesis y la concepción sobre la educación de Humberto Maturana * Rina Pedrol Troiteiro



340



341Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) * Volume 13, Número 2, Julho/Dezembro de 2009 * 341-342.

Uma concepção de ensino
A conception of teaching

La concepción de la enseñanza

Em 2008, faleceu aos 92 anos um dos maiores 
psicólogos que fizeram a Psicologia ter a rica e variada base 
científica que hoje desfruta. Trata-se de Nathaniel L. Gage, 
cujo porte torna desnecessária qualquer apresentação. Não 
chegou a ver seu último livro publicado, que, por si só, é 
testemunho de seu valor. Contribuiu muito para a formação 
de professores. A análise de seu currículo mostra a ampla 
competência do ilustre educador, que integrou o colégio 
invisível de muitos psicólogos e educadores. Trabalhou muito 
como psicólogo, educador, filósofo da educação, história 
da educação e sociologia educacional. É reconhecido pela 
sua contribuição para que se aceitasse que o ensino tem 
fundamentação científica. Ficou consagrado como “Pai da 
Pesquisa sobre o Ensino”. Foi um homem excepcional, 
formador de cientistas, amigo, colega, cidadão pleno e de 
grande capacidade para amar e doar-se.

O livro aqui resenhado coroa o trabalho de sua vida 
de forma exemplar. A estrutura dada ao livro compreende: 
tributo, agradecimentos, oito capítulos, índice de autores e de 
matéria. Na primeira parte, grandes educadores, psicólogos 
e pesquisadores rendem justa e carinhosa homenagem ao 
autor. No sucinto prefácio, o autor lembra que, se uma teoria 
permanece inviolável por décadas ou séculos, é porque não é 
testável, lembrando um trabalho de Festinger que considera 
o fato como sinal de pouco desenvolvimento. Além disso, 
todas as teorias podem ser usadas, incompletas ou carentes 
de maior elaboração. Nos agradecimentos, lembra os que 

lhe deram suporte para a realização do livro e destaca o 
apoio da esposa, com a qual esteve partilhando a vida por 
69 anos, das filhas e do filho.

No primeiro capítulo, informa que, embora haja outras 
situações de ensino, a ênfase do livro será na situação em 
que professor e alunos estão um diante do outro. Explicita a 
trajetória das escolhas feitas entre as diversas alternativas 
teóricas até a formação da apresentada no livro. Parte da 
teoria de ensino substituindo a teoria da instrução, uma vez 
que a última dá menor autonomia e fica muito restrita ao 
currículo e aos materiais em que os professores-instrutores 
são treinados. Analisa os aspectos descritivos e prescritivos 
da teoria de ensino e a inclusão dos objetivos afetivos e 
cognitivos na Educação. Em seguida, descreve rapidamente 
seis níveis possíveis da relação generalização-especificidade 
para uma teoria de ensino. O nível I trata do ensino que 
abrange todos os níveis escolares, todas as matérias e tipos 
de alunos. O nível VI trata dos tópicos principais dentro de 
um determinado nível de ensino. Considera ainda as teorias 
das Ações de Ensinar e das Características do Professor, 
bem como a Teoria do Ensino em Sala de Aula. Fecha o 
capítulo com uma perspectiva geral dos demais.

O capítulo seguinte discute se é desejável e possível 
formular uma teoria de ensino tendo por referência os 
conceitos de teoria e a demonstração de adequação 
mediante evidência, ou seja, a avaliação de seus efeitos na 
realidade. Contesta os que pensam que o ensino por seres 
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humanos está moribundo, a existência de pesquisas com e 
sem teoria como base inicial, que deverão ser consideradas 
por seus resultados e bases científicas. Lembra as 
controvérsias sobre o método científico. Considera que a 
pesquisa educacional tem negligenciado a teoria pelo uso 
inadequado das próprias teorias, como apego exagerado e 
falta de evidências.

O terceiro capítulo considera o uso de paradigmas 
no estudo do ensino, contemplando sua evolução. Descreve 
rapidamente vários paradigmas e relaciona as variáveis 
neles implícitas. Propõe um paradigma para o estudo da 
aprendizagem que busca estabelecer relações bidirecionais 
em 15 pares de categorias, que resulta em formas distintas 
de descrever o processo de aprendizagem.

Em seguida, Gage descreve uma concepção do 
Processo de Ensino e lembra que, desde a Antiguidade 
clássica, vários autores elaboraram, demonstraram e 
advogaram vários processos de ensinar e isto continuou 
a acontecer ao longo do século passado. O básico em um 
modelo implica em ter um conjunto integrado e específico 
de princípios e práticas a serem usadas pelo professor que 
aceita implícita ou explicitamente a concepção de ensino 
efetivo (p. 62) que espera seja assegurada. Considera quatro 
famílias de modelos de ensino: social, de processamento 
de informações, pessoal e dos sistemas comportamentais. 
São descritos sucintamente e apresentados alguns pontos 
positivos e limitações, nem sempre aceitos por docentes 
e políticos educacionais, a despeito das evidências 
científicas.

No capítulo 5, Gage enfoca o conteúdo do ensino que 
muitas vezes é negligenciado na pesquisa na área, embora 
já se disponha de boas soluções metodológicas e formas 
de análise de dados para tanto. Destaca, para análise, o 
alinhamento instrucional que merece particular atenção 
face à variabilidade de conteúdos a serem trabalhados. A 
denominação alinhamento instrucional refere-se 

à similaridade do conteúdo ensinado com o conteúdo de 
avaliação da realização dos objetivos de ensino. O conteúdo 
ensinado consiste nos fatos, conceitos, procedimentos e 
autocompreensão (metacognições) que o aluno precisa 
saber compreender e ser capaz de usar de várias formas, 
com o  resultado do ensino (p. 91). 

Descreve possibilidades de estudar tais aspectos, 
retoma a taxonomia de objetivos e os principais tipos e 
subtipos de conhecimento que não podem ser ignorados no 
processo de ensino para garantir a aprendizagem.

As capacidades cognitivas e a motivação dos 
estudantes são duas categorias essenciais no processo 
de ensino do conteúdo (capítulo 6). Da primeira, destaca 
a inteligência e o conhecimento anterior do aluno, ambas 
requerendo habilidades e competências do professor para 
fazer os ajustes adequados para superar as dificuldades dos 
alunos, entre elas o manejo da sala de aula que é o tema do 
capítulo seguinte, que não deve ser confundido com ensino. 
Trata de variáveis que influem em ambas, tais como pobreza, 
avaliação de desempenho, supervisão, administração da 
sala de aula e tempo efetivamente dedicado ao ensino.

Para se alcançar êxito, torna-se necessária a 
integração dos vários conceitos e propostas. É o que o autor 
enfoca no último capítulo. Para tanto, recorre ao conceito de 
subteorias que facilita a integração de teorias aparentemente 
opostas, mas que podem se complementar compondo uma 
proposta mais abrangente e completa. Oferece ao leitor 
várias possibilidades para melhor conhecer e trabalhar o 
ensino. Integra processo, conteúdo e variáveis do aluno 
(capacidade cognitiva e motivação). Integradas as várias 
subteorias, o ápice é a sua utilização com a qual o docente 
também irá aprender e rever construtivamente o seu saber 
e fazer no ensino.

A proposta de Gage é a de unificação de propostas 
tais como as teorias comportamental, cognitiva, das 
capacidades cognitivas, das capacidades grupais e 
especiais, de mudanças de QI, de dissonância cognitiva, 
a que agrega outras possibilidades e aponta como incluir 
outras possibilidades em uma teoria unificada.

A bibliografia referida é rica, inclui clássicos, mas 
estão presentes textos recentes e artigos de periódicos. 
É leitura indispensável para aqueles que se dedicam ao 
ensino, como administradores, docentes, pesquisadores e 
mesmo para os que querem ou precisam aprender mais e 
melhor.   
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Nos últimos anos, casos de violência ocorridos nas 
escolas têm sido cada vez mais noticiados. Não apenas a 
presença cada vez recorrente, mas sobretudo a gravidade 
envolvida têm cada vez mais chamado a atenção da opinião 
pública, dos profissionais da educação e de pesquisadores.

Apesar de as discussões sobre este tema terem se 
intensificado no Brasil a partir dos anos 90, ele já era notado e 
discutido desde os anos 80 em países como França, Inglaterra 
e Estados Unidos. Assim, se, por um lado, a presença destas 
discussões além de nossas fronteiras demonstra que este 
problema não é uma exclusividade de nossas escolas, mas 
é parte de um modo de se pensar e efetivar a educação em 
um contexto histórico-social determinado, por outro, também 
nos desafia a compreender e discutir as particularidades 
que assume a violência presente atualmente nas escolas 
brasileiras.

A escola, tal como a conhecemos hoje, é parte de 
uma forma específica de ordenação do mundo que se inicia 
com a modernidade. Suas raízes, como mostra Ariès, estão 
profundamente interligadas às mudanças que ocorrem a 
partir deste período. O modo de organizar o processo, a 
reconfiguração da família e dos papéis de seus membros, 
a redefinição e a ampliação da educação escolar foram 
algumas destas mudanças.

Nesta nova forma de configuração da vida social, 
não é apenas a exigência de conhecimentos que aumenta, 
mas também a necessidade de conviver em grupamentos 
mais amplos e diversificados. Para dar conta desta 
complexificação é que a escola torna-se uma instituição 
cada vez mais presente na vida social, ocupando um lugar 
central e cada vez mais longo na formação do indivíduo.

A escola, enquanto instituição social, é um espaço 
onde as diferenças se encontram e, portanto, local 
permanente de potenciais conflitos. É na escola que as 
diferentes formas de educação e valores familiares, culturas, 
etnias, religiões etc. se encontram. Neste sentido, uma 
importante parte da função social da escola seria ensinar 
a conviver em grupo, necessidade que se torna ainda mais 
preeminente quando se considera a necessidade de se 
relacionar e conviver com grupos cada vez mais amplos.

Aprender a conviver e a lidar com as diferenças seria 
parte do aprendizado escolar. Ensinar a lidar e, quando 
necessário, mediar e ensinar formas não violentas de 
solucionar conflitos, reforçadas ao longo de toda a história 
de escolarização, seriam fundamentais.

Vale ressalvar, aqui, que conflito nem sempre é 
sinônimo de violência, mas uma resolução inadequada de um 
conflito pode se transformar em um ato violento. A violência 
nas escolas chama atenção para a importância dada e o 
investimento feito neste aprendizado. Contudo, para que 
este aprendizado se efetive, é necessário investir numa 
relação não massificada, que trate profissionais da educação 
e alunos não como adversários, mas como sujeitos em um 
mesmo processo, ainda que em condições diferentes. Exige 
tempo e condições de trabalho que, na maioria das vezes, 
classes superlotadas e com relações fragmentadas pelo 
tempo e pelas disciplinas nem sempre contemplam.

A desigualdade (inerente à hegemônica forma 
moderna de se produzir a vida) é um dos aspectos que 
cronifica este problema. Se a escola é em si espaço de 
potencial conflito pelo encontro das diferenças, estas 
diferenças se ampliam e se tornam ainda mais acentuadas 
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quanto mais amplas forem as desigualdades impostas pelas 
condições concretas de vida. Lembremo-nos que tanto a 
criação quanto a manutenção de condições acentuadamente 
desiguais de vida só se faz à custa de extrema violência. 
Contradição que não apenas se impõe à escola, mas que 
dela é também parte instituinte.

Por outro lado, pensar a violência nas escolas 
implica em discutir o que tem sido reconhecido e nomeado 
como violência nas escolas. Quando se aborda esta 
questão, percebe-se que, por detrás deste termo, diferentes 
representações sintetizam-se nestas palavras. Não apenas 
há fenômenos completamente diferentes sob um mesmo 
termo, como também se percebe que, muitas vezes, 
fenômenos que poderiam ser considerados violentos (como, 
por exemplo, constrangimentos públicos, brincadeiras de 
mau gosto, pequenas agressões físicas, coerções, extorsões 
etc.) são tão rotineiros que são banalizados, não chegando 
sequer a ser nomeados e lembrados como atos violentos.

Identificar com maior precisão o que se diz quando 
se fala de violência na escola é fundamental para identificar 
e discutir as causas, assim como para elaborar estratégias 
específicas de enfrentamento adequadas a cada problema. 
Além disso, contribuir para o reconhecimento de formas 
que sequer são reconhecidas como violentas pode ajudar a 
ampliar e requalificar o debate. A este respeito, pesquisas têm 
mostrado que, na maioria das vezes, por detrás das violências 
que chegam a ocupar as páginas de jornais, há um histórico 
de atos violentos que, por não terem sido reconhecidos e 
tratados ao longo do tempo, eclodiram de forma intensa e 
com potencial de dano muito mais intensificado.

Quando se trata da violência nas escolas brasileiras, 
outro ponto que deve ser lembrado é que os casos mais graves 
de violência, nos quais a vida é claramente colocada em 
risco, são um fenômeno predominantemente urbano. Muitos 
destes casos ocorrem em locais onde há presença do crime 
organizado, demarcando e ordenando o território e o trânsito 
de pessoas. Nestes contextos, a escola tem um complicador 
a mais, pois, algumas vezes, situações de violência que têm 
origens no campo extraescolar, acabam se manifestando e 
repercutindo no espaço escolar. Nestes casos específicos, 
ter de lidar com este tipo de conflito é um problema a mais 
para a escola. Muitas vezes abandonada nestes locais, a 
escola não apenas torna-se vítima como, frequentemente, 
passa a se exigir dela que lide com esta situação. Tarefa 
que, sozinha, não tem a mínima condição de fazer.

Estes diferentes aspectos aqui apenas apresentados 
são discutidos com competência e profundidade por diferentes 
autores no livro Violência na Escola e da Escola. Este livro 
reúne diferentes textos que, em forma de artigo, discutem 
o tema e esta é uma de suas maiores riquezas. Diferentes 
perspectivas teóricas e metodológicas são utilizadas para 
discutir o tema, permitindo, ao leitor, não apenas diferentes 
entradas para pensar um mesmo tema, mas também a 
possibilidade de conhecer como as diferentes teorias se 
posicionam e tecem uma compreensão deste problema.

Duas grandes seções compõem o livro. Na primeira 
seção, “Sociedade, cultura e escola: desafios e formas de 

resistência à violência”, quatro textos discutem a produção 
da violência na intersecção entre sociedade, cultura e escola. 
Os processos de massificação, homogeneização e repressão 
são, de diferentes formas, discutidos nestes capítulos ao 
lado como possíveis formas de superação e resistência. 
Abre esta seção o texto de Sheila Daniela M. dos Santos 
que discute os aspectos semânticos e conceituais da palavra 
violência e suas relações com o mundo contemporâneo e a 
educação escolar. Sustentada pelo pensamento de Vigotski, 
discute como a violência, pertencendo à ordem da cultura, 
deixa marcas na linguagem, podendo se tornar parte de uma 
determinada forma de constituição da subjetividade. Discute 
ainda que a violência percebida na escola e através dela 
pode estar relacionada ao violento processo de produção da 
desigualdade e à negação de direitos básicos vivenciados 
por muitas das crianças brasileiras.

Lineu N. Kohatsu e Marian A. L. Dias discutem 
a impossibilidade de se compreender a violência que 
atualmente ocorre nas escolas desconectada da que 
existe na sociedade. Há, entre elas, uma relação dialética 
que não pode ser desconsiderada. Estes autores propõem 
uma estimulante discussão sobre os sentidos que podem 
ser atribuídos à violência na sala de aula, refletindo sobre 
a importância do encontro com a diferença e o diferente 
no processo de formação do eu. Para eles, a perda da 
capacidade de subjetivação faz com que o encontro 
com a diferença deixe de ser visto como possibilidade de 
experiência para passar a ser visto como ameaça. Assim, 
a partir de Adorno, discutem tanto a questão do preconceito 
como uma das formas de expressão da violência, quanto a 
tarefa da educação como a promoção da autorreflexão que 
poderia impedir a reprodução da violência.

Elizabeth dos Reis Sanada discute a violência escolar 
como uma resposta contemporânea ao declínio da função 
paterna. Para esta autora, o declínio desta função estabelece 
novas formas de relação e de organização do tempo e do 
espaço, abalando leis que anteriormente serviam como eixo 
norteador para uma determinada forma de existência do 
sujeito. Apoiando-se nas leituras psicanalítica e institucional, 
destaca a necessidade de responsabilização dos sujeitos e 
das instituições, ressaltando o papel do professor, enquanto 
sujeito, e da escola, como instituição, como produtores da 
violência e não como meros reprodutores das experiências 
macroestruturais. Elizabeth considera, ainda, que a 
violência escolar pode comportar também o estatuto de 
resistência contra os mecanismos disciplinares que buscam 
a normatização, a homogeneização e a objetificação 
do sujeito. Para a superação desta condição, levanta a 
possibilidade de resgatar o papel reflexivo da escola a fim 
de favorecer um posicionamento mais crítico dos elementos 
que são oferecidos pela contemporaneidade. 

A relação que o professor estabelece com os alunos, 
a partir da posição central que ele ocupa na escola, é a 
questão abordada por Ricardo Casco. Esta relação, para 
este autor, pode ou não favorecer a aquisição tanto de 
conhecimentos como de formas de se lidar com o outro.O 
autor apresenta algumas interessantes reflexões sobre como 
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alguns dispositivos escolares colocados na cena da relação 
pedagógica podem estar associados com as relações que 
ocorrem no interior da escola, principalmente aquelas que 
podem fomentar o exercício do poder e da violência entre 
os alunos.

A segunda seção, “Para uma escola sem violências: 
desafios e contribuições da psicologia da educação”, 
é composta de cinco textos que discutem as recentes 
pesquisas sobre violência na escola e apresentam algumas 
contribuições da psicologia para a superação deste problema. 
Abre esta seção o texto de Alessandra Pimentel, para quem, 
analisar as raízes de condutas violentas nas escolas exige 
que se reconheça as especificidades das situações em que 
ela é produzida e também abrangência desta produção como 
componente da sociedade contemporânea. Seu texto chama 
a atenção para que se evitem explicações sobre a violência 
nas escolas meramente sociologizantes e/ou psicologizantes 
que tendem a focar a violência como algo exógeno à escola. 
A partir da perspectiva institucional, a autora propõe que a 
violência na escola seja também pensada no âmbito das 
relações intraescolares como, elas mesmas, propiciadoras 
de violências. Ao seu ver, a violência é constitucional e 
constituinte dos lugares de professor e aluno. A violência, por 
este prisma, é a conduta mais visível da recusa ao conjunto 
de valores transmitidos e representados pela instituição 
escolar, principalmente quando esta não responde ao 
universo de necessidades dos que a frequentam.

Soraia Ansara e Giseli Paim Costa observam que, 
apesar da violência na escola ser um tema extremamente 
atual e debatido, ela é ainda pouco pesquisada em suas 
especificidades. Para estas autoras, questões como as formas 
institucionais de anular as diferenças para criar a submissão 
e a adaptação são tão violentas quanto as reações brutais 
ou, até mesmo, a resistência passiva dos que subvertem 
esta ordem sem confrontá-la diretamente. Para a melhor 
compreensão deste fenômeno, propõem o aprofundamento 
das análises nos seguintes pontos: a) das práticas e dos 
processos sociais tanto na escola como na sociedade; b) do 
reconhecimento das condições históricas que o instituem; c) 
de como é definido pelos atores envolvidos; d) de como são 
estabelecidas as definições e normalizações das condutas 
violentas ou indisciplinadas pelos envolvidos nas práticas 
educativas; e) da análise dos mecanismos de resistência 
frente aos poderes instituídos.

O aprendizado para a convivência é o ponto 
discutido por Denise D’Aurea-Tardeli. Para esta autora, 
as pesquisas têm mostrado que a escola tem falhado no 
ensino da boa convivência. Para estabelecer propostas 
educacionais democráticas que se traduzam em currículos 
que valorizem a boa convivência, a justiça e a equidade, a 
autora discute e argumenta sobre a necessidade de que 
questões relacionadas ao desenvolvimento psicológico e da 
moralidade sejam conhecidas e levadas em conta tanto pelo 
sistema educacional como pela própria escola.

Fraulein Vidigal de Paula discute o quanto a 
violência obstaculiza o papel da escola em promover 
o desenvolvimento humano. Contudo, não é simples 

combater a violência neste ambiente, pois atravessam as 
mais diferentes esferas de relações num jogo complexo 
de variáveis. A autora explora e discute algumas variáveis 
(formas como a violência se manifesta, atores envolvidos 
e fatores ambientais, psicológicos e culturais) que podem 
contribuir para desencadear a violência e, posteriormente, 
apresenta alguns resultados de pesquisas brasileiras que 
poderiam ajudar no enfrentamento da violência escolar.

Maria Isabel da Silva Leme fecha não apenas esta 
seção, mas o livro, mostrando como, mesmo a partir de 
perspectivas teóricas diferentes, é possível estabelecer 
algum diálogo ao se identificar elementos em comum. Um 
destes elementos é o próprio conceito de violência que, 
apesar da polissemia, não foi, por nenhum dos autores, 
naturalizada ou discutida como tendência herdada, nem 
associada à irracionalidade que caracteriza a agressividade 
em outras espécies da filogênese. A violência, como aponta 
a autora, deve ser pensada em uma perspectiva dinâmica, 
como algo inerente ao processo civilizatório de dominação 
da natureza, que, como potência das transformações, é 
passível de emergir modificando as relações. Portanto, 
para se compreender a violência, é necessário uma ação 
racional, que articule meios e fins. Outro ponto comum 
encontrado pela autora é o de que todos os textos apontam 
a violência escolar como um fenômeno de diferentes níveis 
e com múltiplas determinações. Portanto, a análise deste 
fenômeno não pode ser feita nem de maneira simplista e 
reducionista, o que dificulta discriminar as suas diferentes 
formas de ocorrência e manifestações, nem a partir de 
explicações totalizadoras, que impedem considerar como 
a escola institui e controla as relações que ocorrem em 
seu interior. Por fim, propõe a autora que o primeiro passo 
para o enfrentamento da violência na escola deveria ser o 
abandono das idealizações (seja do passado, da infância 
ou das relações educativas) para que um segundo passo 
seja possível, o da democratização das relações entre os 
membros da comunidade escolar. Democratizar as relações 
implica em reconhecer e respeitar as diferenças, ao 
mesmo tempo em que se garanta um tratamento imparcial 
e igualitário a todos em relação às regras que, como bem 
enfatiza a autora, devem ser claras, acessíveis e fruto de 
discussões coletivas na escola.

Sem a pretensão de sê-lo, este livro é uma obra de 
referência sobre tolerância e convivência ao discutir com tanta 
pluralidade um mesmo tema. A pluralidade aqui encontrada 
é nele fundamental para analisar a violência na e da escola: 
um fenômeno lábil, complexo e multideterminado.

Todavia, a pluralidade de visões e análises aqui 
apresentadas frustrará quem quiser encontrar por parte destes 
diferentes autores respostas prontas e acabadas. Mais do 
que respostas, os textos, em seu conjunto, oferecem pistas 
para reflexão. Pistas estas que ajudam todos os envolvidos 
com a educação escolar a pensar velhos e novos problemas 
de forma diferente e não apenas nas diferenças, mas, a 
partir das diferenças, construir os próprios caminhos.
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Psicologia, Saúde e Educação: Desafios na Realidade Amazônica 
Psychology, Health and Education: Challenges to the Amazon Reality
Psicología, Salud y Educación: Desafíos en la Realidad Amazónica

Souza, A. M. de L. (Org.). (2009) Psicologia, Saúde e Educação: Desafios na Realidade Amazônica. 
São Paulo: Pedro e João Editores/Porto Velho: Edufro, 298 p.

O palco dos textos escritos no livro Psicologia, saúde e 
educação: desafios da realidade Amazônica são as pesquisas 
resultantes do Doutorado em Psicologia Educacional e do 
Desenvolvimento Humano, todas realizadas no Estado de 
Rondônia a partir de uma parceria interinstitucional entre a 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e a Universidade 
de São Paulo (USP) possibilitando a formação de novos 
doutores e pesquisadores na área. O livro foi organizado 
por vários autores e está subdividido em duas partes, cada 
uma contendo uma breve apresentação. A primeira parte 
denominada “Psicologia Escolar e Processos Educativos” é 
composta por oito textos e a segunda que tem por temática 
“Saúde e Processos Psicossociais” encontram-se três textos.

No primeiro capítulo, Ana Maria de Lima e Souza 
a partir de uma pesquisa qualitativa em que utiliza vozes 
(fragmentos) de estudantes do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Rondônia, nos coloca diante de 
uma reflexão sobre o processo de avaliação no ensino 
superior. O texto releva que, na maioria das vezes, os 
procedimentos utilizados para avaliar não são claros para as 
alunas/os constituindo-se em uma avaliação desarticulada 
dos objetivos de ensino e do processo de aprendizagem. 
Assim, o texto converte-se em questionamento para os 
professores e professoras universitários ao mostrar que as 
práticas utilizadas não diferem das vivenciadas pelas alunas 
em suas trajetória de escolarização.

No segundo capítulo, Elizabeth L. M. Martines, 
destaca as contribuições da psicologia cultural para o estudo 
de processos educacionais. O foco central são as idéias do 
psicólogo americano Jerome Bruner que deram margem 
ao surgimento da Psicologia Cultural. A autora analisa 
obras importantes do psicólogo capazes de ampliar os 
conhecimentos dos leitores sobre os conceitos explorados 
por ele como “agência e colaboração” e “intersubjetividade”. 
Também nos remete a proposta metodológica a ser utilizada 
como ideal para a prática da psicologia cultural, na qual 
se destaca a autobiografia. No fim são relatados alguns 

resultados de sua pesquisa sobre formação de professoras 
no curso de Biologia em que essa metodologia foi utiliza e 
aponta para a grande contribuição que as idéias de Bruner 
podem trazer para o currículo.

Iracema Neno Cecílio Tada no terceiro capítulo escreve 
um texto cativante para ser lido não apenas por psicólogos 
educacionais, mas principalmente por professores/as que 
atendem direta e indiretamente estudantes com necessidades 
educativas especiais. No primeiro momento analisa os 
paradigmas da psicologia escolar, da institucionalização, o 
paradigma de serviços e o paradigma de suportes. O texto 
segue refletindo sobre a atuação do psicólogo escolar com 
enfoque na formação inicial e continuada. Como resultado 
de sua pesquisa, considera-se que o currículo do curso de 
Psicologia não contempla aspectos necessários para uma 
visão totalitária da questão da inclusão escolar e destaca 
algumas experiências de estágio curricular em psicologia 
escolar que tem permitido um novo olhar do psicólogo 
escolar e sua atuação.

No capítulo seguinte, “A cultura tradicional Kawahib e 
o diálogo com as visões mestiças americanas nas práticas 
domínio de consciência” o autor descreve as práticas de 
domínio de consciência utilizadas pelos povos indígenas 
colhidas a partir dos depoimentos de seus líderes. São 
descritas ações xamanísticas como a tocaia, prática que 
pode ser interpretada como marcador cultural histórico e 
que proporciona o isolamento necessário para se chegar a 
um estado de silêncio mental do indivíduo. Após explicadas 
com detalhes, tais práticas são comparadas com as de 
outras duas culturas mestiças: o Nagualismo na América do 
Norte e o Vegetal na América do Sul, que possuem em seus 
rituais alguns marcadores comuns. Dessa forma, mostra 
que existem possíveis aproximações das práticas destas 
tradições mestiças com a cultura Kawahib.

Trabalho docente: a caminho da proletarização 
escrito por Luís Alberto Lourenço de Matos e Paulo Albertini 
discute a situação docente na atual sociedade capitalista. 
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São apresentadas as diferentes hipóteses que defendem 
a proletarização do trabalho do professor, bem como os 
argumentos de crítica a essa tese. O texto também enfoca 
a proletarização docente no ensino superior privado, bem 
como no ensino superior público, destacando que nos dois 
casos, há uma perda da autonomia profissional ocasionada 
pelo controle do estado, bem como pelas condições 
materiais precárias de trabalho, fatores que levam os autores 
a conclusão de que a ocupação docente está em processo 
de proletarização.

No sexto capítulo sobre políticas públicas e formação 
docente: um estudo em Porto Velho, Ivonete Barbosa 
Tamboril a partir de uma pesquisa qualitativa realizada 
com a Secretaria Municipal de Educação do município 
de Porto Velho – SEMED faz uma análise dos programas 
desenvolvidos no período compreendido entre 1998 e 2003, 
tanto os de formação inicial quanto continuada. A formação 
docente é discutida a partir do olhar sobre as ações da 
SEMED que tiveram como principal objetivo a certificação 
de seus profissionais, sem a preocupação com a qualidade 
dessa formação. Tais ações, desencadeadas principalmente 
com o objetivo de atender as exigências da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB 9694/96) com a formação 
docente se deram de maneira desorganizada, com ausência 
de acompanhamento e avaliação e pouco contribuíram para 
a melhoria da qualidade do ensino.

No texto “Apropriação e expropriação de saberes 
na prática pedagógica: contribuições para a formação de 
professores” Marli L. T. Zibetti e Marilene Proença R. de Souza 
apontam para o saber docente a luz da teoria do cotidiano. 
Após fazer uma breve incursão pelos diferentes enfoques e 
tipologias que fragmentam o saber docente, as autoras vão 
além ao buscar entender o processo de apropriação desses 
saberes e sua utilização no exercício da docência. A partir de 
uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico demonstram 
a presença de fatores como historicidade e dialogicidade 
em cenas do cotidiano da sala de aula e defendem que tais 
saberes são validados na relação com os alunos e alunas 
aprendizes, construídos pelo diálogo com diferentes vozes, 
a partir de um processo histórico, mostrando que há uma 
circulação de saberes nos diferentes contextos da formação.

No capítulo “A formação da personalidade moral 
ecológica” Vanessa A. A. de Lima descreve as contribuições 
da psicologia ambiental e da ecopsicologia para a formação 
de uma consciência ecológica. Para a autora, moral e ecologia 
estão interligadas, sendo que a proposta da ecopsicologia 
é a busca de um self permeável, interligado com todos os 
seres vivos. Ao postular que a personalidade moral está 
ligada a valores que são relacionados com a identidade que 

é formada a partir também da cultura, o texto defende que 
é necessário proporcionar uma convivência mais próxima, 
mais emocional com a natureza. A partir destas discussões, 
finaliza com sugestões de premissas que devem ser levadas 
em conta pelos programas de Educação Ambiental.

O estudo de Adailde Carvalho da S. Miranda que 
abre a segunda parte do livro discute sobre sexualidade e 
orientação sexual na formação de profissionais da área de 
saúde. A partir de pesquisa desenvolvida com estudantes do 
curso de enfermagem da Universidade Federal de Rondônia 
a autora analisa que o currículo do curso possui um forte 
caráter tecnicista que enfatiza a dualidade corpo/mente, 
a partir de um modelo biomédico de tratamento do corpo 
da pessoa doente que se torna, tanto quanto o corpo das 
próprias profissionais, desprovido de sexualidade. Também 
são destacados alguns efeitos que a ausência da temática 
sobre como lidar com o corpo nu do doente produz nas 
relações entre profissional e paciente, como a constituição de 
uma visão limitada do corpo humano concebido apenas como 
objeto/carne de estudos técnico científicos e a formação de 
sintomas de sofrimento somático do profissional de saúde.

No penúltimo capítulo do livro, José Juliano Cedaro 
e Ana Maria Loffredo tratam da perversão a partir da análise 
de um caso clínico em que a paciente, uma mulher de 
aproximadamente 30 anos, vive uma relação de gozo e 
sofrimento com seu parceiro, ambos com AIDS. Ao mesmo 
tempo em que descrevem a relação entre os dois personagens 
principais da narrativa como uma montagem perversa, os 
autores discutem as principais questões relativas ao tema 
tendo como pano de fundo a teoria psicanalítica.

O ultimo capítulo “Trabalhando com os conceitos 
de Carl Rogers com pessoas encarceradas” discute um 
trabalho desenvolvido com detentos do Presídio Urso 
Branco de Porto Velho em que se utilizou a técnica do Teatro 
de Oprimido como forma de desencadear um processo 
terapêutico libertador. Trabalhando com as idéias mestras 
da concepção terapêutica de Rogers, principalmente com a 
noção de self, na qual surgem as percepções que o nosso eu 
tem de si mesmo e a noção de aprendizagem significativa, a 
autora postula que, muitas vezes, o ato destrutivo cometido 
pelos detentos é conseqüência de um ambiente em que as 
condições para que haja auto regulação não são propícias.

De modo geral, o livro representa uma grande 
contribuição para o avanço da pesquisa na Amazônia e permite 
um encontro de diversos leitores, estudantes de Psicologia e 
Pedagogia, professores/as e pesquisadores entre outros/as com 
questões polêmicas da área da saúde, da psicologia escolar 
e da aprendizagem, muitas delas tão ausentes, e ao mesmo 
tempo tão importantes para o processo educacional atual.
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Teorias da Aprendizagem
Learning Theories

Teorías de Aprendizaje

Um presente para a Psicologia da Aprendizagem 

A gift for the Learning Psychology

Para aqueles que trabalham na disciplina Psicologia 
da Aprendizagem, o manual de Guy R. Lefrançois deve ser 
recebido como um presente. Neste, as principais teorias da 
aprendizagem e a influência de avanços recentes em outros 
campos do conhecimento, como as neurociências e inteligência 
artificial, para a compreensão do processo de aprender estão 
bem contempladas. Questões contemporâneas sobre como 
a aprendizagem relaciona-se à memória, ao cérebro, à 
motivação e à emoção são igualmente abordados. Todos os 
12 capítulos iniciam com uma história fictícia, apresentação 
dos objetivos e dos tópicos do mesmo, acrescidos de uma 
pequena biografia dos autores das teorias abordadas e um 
glossário ao final do livro. 

No capítulo 1, intitulado Aprendizagem humana: 
ciência e teoria, o autor apresenta o conceito de aprendizagem, 
definida como “toda mudança relativamente permanente no 
potencial de comportamento, que resulta da experiência, 
mas não é causada por cansaço, maturação, drogas, lesões 
ou doenças” (p.6). Esclarece a necessidade da existência 
de diferentes teorias científicas a respeito desse fenômeno 
psicológico, tendo em vista sua complexidade e diversidade 
em termos de processos e resultados envolvidos. Para 
instrumentalizar o leitor, define teoria, ciência, os elementos 
da pesquisa científica e outros conceitos relacionados, além 
dos propósitos e critérios para avaliar a qualidade de uma 
teoria e seu valor social/educacional. Por último, apresenta a 
organização do livro e sumariza os demais capítulos.

No segundo capítulo, descreve os Primórdios do 
Behaviorismo: Pavlov, Watson e Guthrie, e de como esta 
teoria entrelaça-se com as origens da psicologia científica, 
traçando um panorama da teoria do condicionamento 
clássico de Ivan Pavlov, a fundação do behaviorismo norte-
americano com John B. Watson e a teoria da aprendizagem 
em uma única tentativa de Edwin Guthrie.

Duas teorias fundamentais que precederam o 
behaviorismo radical de Skinner são discutidas no terceiro 
capítulo, Os efeitos do comportamento: Thorndike e Hull. A 

ideia de que nossas aprendizagens são controlados pelas 
consequências do nosso comportamento foram descritas 
por E. Thorndike ao estudar a aprendizagem por ensaio e 
erro. Clark Hull sistematizou um modelo para representar as 
variáveis de input (entrada/registro de estímulo) e output (saída/
produção) do comportamento, bem como, de modo ousado, 
incluiu entre essas as variáveis intervenientes, relacionadas 
a fatores internos ao aprendiz que interferem na ocorrência 
de um comportamento, prenunciando e contribuindo para 
constituição das futuras teorias cognitivas da aprendizagem.

A teoria do Condicionamento operante: o 
behaviorismo radical de Skinner é tema do quarto capítulo. 
Aborda a concepção de aprendizagem enquanto aumento 
da probabilidade de emissão de um comportamento em 
função de suas consequências e a descrição do processo de 
modelagem, ou seja, de aprendizagem de uma resposta alvo 
por meio de aproximações sucessivas. Apresenta e avalia 
a importância das contribuições de Bhurrus F. Skinner no 
sentido de investigar as leis que governam as relações entre 
organismo e ambiente e que determinam o comportamento. 
Avalia a influência de seu trabalho para a psicologia 
contemporânea no âmbito da pesquisa e de sua relevância 
em áreas da psicologia aplicada, por meio da utilização de 
técnicas de análise e modificação do comportamento. Este 
capítulo em especial prima por não distorcer ou minimizar 
a importância dessa concepção de aprendizagem, como é 
recorrente em alguns livros de psicologia da educação.

Uma tradição que tem se destacado e tem influenciado 
recentemente uma visão crítica do conjunto das teorias da 
aprendizagem é abordada no capítulo cinco, Psicologia 
Evolucionista: aprendizagem, biologia e cérebro. Neste, 
são abordados alguns conceitos como automodelagem 
e derivação instintiva que apontam para predisposição 
genética, selecionada ao longo da filogênese de cada 
espécie, no sentido de aprender melhor determinados 
comportamentos e não outros. Finalizando, o autor analisa 
as relações entre aprendizagem, cérebro e experiência. 

Lefrançois, G. R. (2008). Teorias da Aprendizagem. 
 São Paulo: Cengage.
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A transição para o cognitivismo moderno: Hebb, 
Tolman e os gestaltistas é o tema do sexto capítulo. Na 
primeira metade do século XX, esses autores lançam 
formulações teóricas a respeito da aprendizagem que vão 
muito além de seu tempo. A complexa teoria de Donald 
Hebb prenuncia ao mesmo tempo os modelos conexionistas 
de aprendizagem, incluindo as redes neurais e a importância 
de se compreender as relações entre o funcionamento 
cerebral e a aprendizagem. Polêmico em sua época, 
Edward C. Tolman afirma que a aprendizagem envolve o 
desenvolvimento de mapas ou representações mentais da 
realidade, orientados por metas, enfatizando a importância 
da intencionalidade como orientadora e organizadora do 
comportamento. Por último, são sumarizados os principais 
princípios e pontos de vista da Gestalt sobre a percepção, as 
relações entre aprendizagem e memória, e o insight como 
uma forma de resolução de problemas e de aprendizagem, 
destacando-se as contribuições de Kurt Koffka, Wolfgang 
Köhler e Max Weitheimer. 

O capítulo sete condensa a descrição de Três Teorias 
Cognitivas: Bruner, Piaget e Vygotsky. Jean Piaget e Lev S. 
Vygotsky são autores que abordam a aprendizagem dentro 
do contexto mais amplo do desenvolvimento humano. Nesse 
sentido, são sumarizados os aspectos gerais da pesquisa e 
teorização de Piaget sobre a origem e desenvolvimento da 
inteligência humana, bem como o pensamento de Vygotsky a 
respeito da relação ativa entre um indivíduo e sua cultura, num 
dado momento histórico, como propulsora da aprendizagem 
e do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 
tais como a consciência. Jerome Bruner, um dos principais 
fundadores e críticos da psicologia cognitiva, influenciado em 
parte pela obra desses dois pensadores, propõe e sistematiza 
a teoria da aprendizagem por descoberta, concebendo o 
aprender como a capacidade de ir além da informação dada. 
Além de sua produção mais recente e de suas implicações 
educacionais, nesse capítulo é focalizada principalmente sua 
teoria sobre a formação de conceitos. 

A simulação computacional é uma forma de se 
estudar e ampliar nossa compreensão sobre como o 
nosso conhecimento e comportamento se modificam. 
Nesse sentido, programas baseados em redes neurais são 
utilizados para testar e refinar modelos teóricos sobre como 
são aprendidos conteúdos específicos, tais como a escrita. 
O histórico das pesquisas iniciadas no contexto da psicologia 
por D. E. Rumelhard e J. L. McClelland, além da descrição 
das tecnologias que permitem essa forma de se estudar, 
dentre outras coisas, a aprendizagem, são abordados no 
capítulo oito, Redes Neurais: O Novo Conexionismo.

O capítulo nove, Aprendizagem e Recordação, 
apresenta um modelo sobre estrutura e funcionamento 
da memória humana, discute suas relações com a 
aprendizagem, bem como algumas estratégias que podem 
potencializar a formação de novos conhecimentos por meio 

da aprendizagem, fazendo o bom uso do que sabemos sobre 
como nossa memória funciona. 

As relações entre aprendizagem e aspectos 
afetivos, como a motivação e as emoções, são exploradas 
especialmente no capítulo dez, Motivação. São apresentadas 
algumas teorias da motivação - tais como a hierarquia dos 
motivos de Maslow, a teoria da ativação, a classificação dos 
motivos em intrínsecos e extrínsecos, a teoria da dissonância 
cognitiva de Leon Festinger, dentre outras - explorando 
suas relações com o que move o aprender, além de suas 
implicações educacionais.

Outra teoria fundamental é tema do capítulo onze, 
Aprendizagem Social: A Teoria Cognitiva Social de Bandura. 
Albert Bandura é outro grande psicólogo contemporâneo, 
que sistematizou a teoria sobre como aprendemos ao 
observar o comportamento de outra pessoa ou personagem, 
tomando-o como modelo - aprendizagem por modelação. 
Constatou que somos reforçados e motivados a aprender 
observando as consequências do desempenho de outras 
pessoas e não apenas quando somos premiados diretamente 
pelo nosso sucesso. Destaca que o sentido de agência e 
o senso de autoeficácia são fundamentais para o sucesso 
na aprendizagem. Sua teoria e implicações para a prática 
clínica, social e educacional são discutidas.

O autor encerra o livro com o capítulo doze, Análise, 
Síntese e Integração, no qual inicialmente classifica as teorias 
apresentadas no contexto da abordagem behaviorista ou da 
cognitivista, destacando igualmente as chamadas teorias 
de transição. Em seguida, retoma sumariamente todo o 
conteúdo abordado no livro e finaliza com as propostas 
integradoras de Jerome Bruner – perfil do aprendiz - e a 
de Robert Gagné, que hierarquiza as diferentes formas de 
aprender, as teorias relacionadas e os tipos de resultados de 
aprendizagem num mesmo modelo.

Na verdade, faria apenas um reparo a este excelente 
texto: a não consideração da Teoria da Aprendizagem 
Significativa, de David Ausubel, bastante influente nos 
ambientes educacionais, dentre as teorias arroladas. Difícil 
saber a razão desta exclusão num texto que se mostra 
bastante preocupado em ressaltar as implicações das teorias 
da aprendizagem para o ensino em salas de aula.

Enfim, impecável a tradução, o modo como são 
apresentados os assuntos e a ordenação dos mesmos, os 
exemplos fáceis de serem entendidos e de os alunos se 
identificarem com eles. Certa vez, José Fernando Bitencourt 
Lomônaco, responsável pela revisão técnica dessa obra, 
comentou que este livro era uma herança que deixava 
para o curso de Psicologia da Aprendizagem do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo. Com certeza, 
posso afirmar que essa é mais uma, dentre as relevantes 
contribuições que o mesmo oferece, à Psicologia da 
Aprendizagem no Brasil. 

Recebido em: 09/11/2009
Aprovado em: 09/12/2009

Fraulein Vidigal de Paula (fraulein@usp.br)
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
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Entrevista com Beatriz Belluzzo Brando Cunha
Interview with Beatriz Belluzzo Brando Cunha

Entrevista con Beatriz Belluzzo Brando Cunha

Entrevistadora: Marilene Proença Rebello de Souza 

BEATRIZ BELLUZZO BRANDO CUNHA é docente 
aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade 
Estadual Paulista, Campus de Assis. Foi Professora 
pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Estadual Paulista e fundadora do NEPPEI – 
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação 
Infantil, pesquisando temáticas relativas à Educação Infantil, 
questões de gênero e atuação do psicólogo na educação. É 
conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo 
(gestão 2007-2010). É membro da diretoria da ABRAPEE 
estando nesta gestão no cargo de Presidente Atual.

Por sua história de atuação na área de Psicologia 
Escolar, convidamos para ser a nossa entrevistada deste 
número da Revista Psicologia Escolar e Educacional. 

Marilene Proença: Como ocorreu sua aproximação com a 
Psicologia Escolar no curso de Psicologia?
Beatriz Belluzzo: Minha aproximação com a psicologia 
escolar se deu antes do curso de Psicologia.  Fui intensamente 
influenciada pelo meu pai, que era um grande estudioso. 
Para ele, a escola vinha em primeiro lugar e sempre trazia - 

em livros - tudo o que era do nosso interesse. No meu caso, 
meu interesse se voltava para os livros de desenvolvimento 
infantil que encontrava em sua estante. Ele era pediatra e 
algumas vezes eu o auxiliei em seu consultório.  Tinha uma 
atração pelo saber acerca da criança.

Educação e psicologia sempre foram do meu 
interesse. Saber mais sobre a infância, desenvolvimento e 
a aprendizagem – especialmente a escolar – levaram-me a 
fazer o curso Normal. Trabalhar com crianças, contribuindo 
para o seu desenvolvimento, sempre me motivava. Sonhava 
em ser professora de crianças. Então, durante o curso 
secundário, comecei a estudar Psicologia e Educação. Fazer 
a graduação em Psicologia foi uma decorrência do interesse 
em me aprofundar nesta área. Assim, meus estágios, cursos 
de extensão e atividades extracurriculares eram todas 
voltadas para a infância, para a aprendizagem e escola. 

Marilene Proença: Como se deu sua formação profissional 
na área? Quem foram os seus principais interlocutores?
Beatriz Belluzzo: Fiz minha graduação na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Assis, na época – início da 

História
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década de 70 – ainda não era UNESP, mas um dos Institutos 
Isolados da USP. A teoria comportamental era predominante, 
talvez, por decorrência dessa hegemonia, tínhamos grande 
curiosidade e interesse por outras abordagens, assim 
absorvíamos com muita motivação as disciplinas que 
traziam autores piagetianos e psicanalistas. Desta época, 
lembro-me dos estudos sobre a criança carente cultural e 
também, em especial, dos trabalhos de Ana Maria Poppovic 
sobre alfabetização e ensino pré-escolar.

Tudo que se referia à criança tinha grande significado 
para mim, então os teóricos como Melanie Klein, Aberastury, 
Piaget, estudei com muito empenho. Mas também as 
disciplinas pedagógicas, que traziam os teóricos da educação, 
eram especialmente caras para mim. Lembro-me dos 
estudos sobre Paulo Freire e práticas alternativas, como as 
comunidades escolares e a crítica radical, como as propostas 
pela sociedade sem escolas de Ivan Illich e das análises de 
Demerval Savianni acerca das concepções de educação. 

Entretanto, minha formação na área consolidou-se 
com o curso de pós-graduação no Instituto de Psicologia 
da USP, quando tive a oportunidade de, sob a orientação 
da professora Maria Helena Souza Patto, estudar de forma 
mais sistemática os autores que faziam a crítica à psicologia 
escolar que até então eu conhecia. 

Pesquisar o processo de estigmatização produzido 
pelas Classes Especiais para Deficientes Mentais existentes 
nas escolas públicas nos anos 80 – baseando-me em autores 
que desconhecia e que foram muito importantes para mim, 
como Erving Goffman, Howard Becker e Gilberto Velho –, 
em minha dissertação de mestrado, foi decisivo para que 
pudesse compreender como a psicologia poderia prestar 
um desserviço à sociedade e aos estudantes produzindo 
excluídos, não só na e pela escola, mas da sociedade.

Este foi o momento fundamental, de grande 
entusiasmo e descoberta para mim. Estudava avidamente 
os mais diferentes autores: da Sociologia estudei textos de 
Althusser, Bourdieu, Establet; da Sociolinguística, os textos 
de  William Labov – discutidos com o professor Jürn Philipson 
– revolucionavam  tudo o que havia aprendido. Foram os 
estudos sobre Psicologia Institucional, baseados em Loreau, 
Lapassade, Bleger e Pichon Rivière que, aos poucos, me 
auxiliaram a delinear uma forma de trabalho possível para 
a Psicologia Escolar em uma escola pública, objeto do 
trabalho de doutorado defendido em 1994, no Instituto de 
Psicologia da USP.

Mas, muitas ideias são necessárias para uma psicologia 
que se quer útil para a educação e para o desenvolvimento 
de crianças, de forma a contribuir para uma nova sociedade, 
como nos ensinava Paulo Freire. Foi preciso aprender mais, 
muito mais, de história e também entender qual história 
estávamos construindo. Assim, depois de beber na fonte 
de autores que contribuíram para a história da educação 
brasileira como Otaíza Romanelli, Jorge Nagle, Celio da 
Cunha, dentre tantos, fui entender que era preciso estudar 
a história construída no cotidiano escolar.  A abordagem 
etnográfica trazida para o estudo na área da Educação, como 
Justa Ezpeleta, Elsie Rockwell e Marli André nos ensinava que 

era preciso compreender como cada história era construída 
para podermos atuar na transformação.

Quando isso foi ficando mais claro para mim, 
estava envolvida com trabalhos em uma escola pública que 
implantava o Ciclo Básico, proposta considerada inovadora 
para a época, que enfrentava grande resistência dos 
professores. Analisando essa experiência, pude entender o 
quanto é fundamental o conhecimento das políticas públicas e 
os mecanismos produzidos com elas e apesar delas. E, dentre 
estes mecanismos, o peso da subjetividade nesta construção.

Marilene Proença: Um de seus interesses de pesquisa 
centra-se principalmente no campo da Educação Infantil. 
Como você entende as contribuições da Psicologia Escolar 
e Educacional para este segmento da educação?
Beatriz Belluzzo: O trabalho com a Educação Infantil – 
objeto das pesquisas e do meu trabalho como pesquisadora e 
docente junto ao programa de pós-graduação em Psicologia 
da UNESP de Assis – foi um retorno ao primeiro interesse 
na área da Psicologia. Curiosamente, meu primeiro trabalho 
profissional foi como professora de uma classe de Jardim da 
Infância de uma escola da cidade de Assis, onde morava. 

No curso de Psicologia, lecionava a disciplina de 
Psicologia Escolar e orientava estágio em instituições 
de Educação Infantil de Assis e de municípios vizinhos, 
buscando formar psicólogos comprometidos com a criança 
enquanto cidadão de direito. Aos poucos, entendemos que 
era uma área carente de trabalhos no campo da Psicologia, 
havia muitas perguntas e poucas respostas. As convicções 
construídas com os trabalhos de pesquisa realizados com 
crianças das primeiras séries do ensino fundamental – 
como o compromisso com a criança-cidadã, o trabalho 
com os educadores e comunidade escolar em uma relação 
intersubjetiva simétrica e a consideração pela história 
construída – transferem-se para o estudo, a pesquisa e a 
prática profissional em creches e pré-escolas.

Para sistematizar o trabalho que desenvolvia 
juntamente com a colega Elisabeth Gelli Yazlle, na UNESP 
de Assis, criamos o grupo de pesquisa denominado NEPPEI 
– Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação 
Infantil – com pesquisadores e alunos de graduação e pós-
graduação do curso de Psicologia. Pesquisamos temáticas 
decorrentes dos trabalhos de inserção nas instituições e 
também da militância política para que estas instituições 
fossem efetivamente espaços educativos a serviço da 
criança, como propõe a LDB. 

O sentido da profissão de professor de educação 
infantil para seus agentes, as concepções de infância para 
os educadores e para as crianças, as questões de gênero 
e raça, as práticas de leitura e escrita implantadas, dentre 
outras temáticas, foram trabalhadas por este grupo, do 
qual participava intensamente, oferecendo um trabalho na 
interface da Psicologia e da Educação, visando aprofundar 
as possibilidades para uma educação de qualidade nesta 
etapa de ensino. Além dos textos sobre história da educação, 
recorremos à sociologia da infância para subsidiar os estudos 
que revelavam a cultura infantil produzida. Também os 
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trabalhos da abordagem socio-histórica ofereciam grandes 
contribuições para nossas pesquisas.

Destes trabalhos, guardo a certeza de que a 
Psicologia pode e dever contribuir de forma fundamental 
ao se colocar a serviço dos educadores e comunidade 
escolar enquanto instrumento que auxilia na compreensão 
das construções subjetivas que determinam relações 
interpessoais definidoras de destinos, crenças, projetos 
e políticas organizadoras das regras de vida social, neste 
caso, nas creches e pré-escolas.

Marilene Proença: Que experiências você menciona como 
mais significativas no campo da Psicologia Escolar e que 
contaram com sua participação direta?
Beatriz Belluzzo: Em minha opinião, a Psicologia Escolar 
Brasileira tem uma história que se divide em antes e depois 
de uma abordagem crítica: antes, quando se acreditava 
em uma educação neutra e se adotava uma prática 
adaptacionista, enquanto instrumento que poderia contribuir 
para o ajustamento e a harmonia do ambiente escolar e para 
o aumento da produtividade educacional, sem questionar 
a serviço de quem; depois, quando se revela o caráter 
segregador e perverso das ciências humanas, em especial 
quando se aplicam os parâmetros de ciências naturais, 
“naturalizando” processos sociais de exclusão e discriminação 
produzidos historicamente. A partir de então, todo o esforço é 
no sentido de reverter o efeito negativo produzido e construir 
formas de trabalho que humanizem as relações, ou seja, 
que considerem a história construída produzindo novas 
organizações mais participativas e positivas.

Eu faço parte dessa história, penso que sou e fui 
sujeito e objeto desse processo. Das experiências por que 
passei, a mais definitiva para minha história de vida foi um 
caso muito negativo. Refere-se a avaliações psicológicas que 
fazíamos para as escolas na Clínica de Psicologia Aplicada 
da Universidade, visando ao encaminhamento de crianças 
para classes especiais. De posse dos laudos psicológicos, 
várias professoras negaram-se a receber as crianças com 
o argumento de que não eram formadas para lecionar para 
crianças com as dificuldades ali apresentadas. Penso que 
todo trabalho que fiz a partir de então foi para não permitir 
que esta situação se repita, para que as crianças possam ser 
acolhidas, respeitadas e incluídas; para que os professores 
possam ver e rever os sentidos que atribuem a si, enquanto 
professores, às crianças, enquanto sujeitos de direitos e à 
educação como instituição historicamente construída em 
benefício do desenvolvimento humano. 

Marilene Proença: Do seu ponto de vista, quais seriam 
as principais questões a serem enfrentadas ainda pela 
Psicologia Escolar e Educacional?
Beatriz Belluzzo: A Psicologia Escolar e Educacional tem 
ainda muito a enfrentar. Talvez o primeiro passo tenha sido 
dado quando os psicólogos reconheceram a possibilidade 
da Psicologia ser um instrumento que pode contribuir para 
a emancipação humana, em uma perspectiva crítica; que, 

enquanto construção histórica, pode mudar sua história e 
traçar novas metas.

Talvez a primeira questão a ser enfrentada seja pelo 
reconhecimento enquanto ciência a serviço da educação. 
O profissional da psicologia precisa encontrar um espaço 
institucionalmente delimitado que viabilize sua prática 
profissional. É preciso que o cargo de psicólogo escolar seja 
reconhecido e regulamentado do ponto de vista legal.

Outra questão refere-se à formação permanente. Não 
basta a graduação, para uma atuação efetiva, um profissional 
não pode estar só, precisamos de interlocutores, de estudo, 
de pesquisa e articulação constante. A comunidade científica 
e as associações têm investido em espaços de formação 
para diversas áreas de atuação do psicólogo, mas pouco 
na área escolar e educacional. Talvez seja um reflexo do 
próprio campo de trabalho, mas temos que fazer um esforço 
nas duas direções – em abrir possibilidades de intervenção 
na educação e também de desenvolvimento dos psicólogos 
e dos estudos na área – para que possamos avançar com 
a Psicologia Escolar e Educacional a serviço da educação 
para todos, como um direito.

Marilene Proença: Você está na Presidência da ABRAPEE. 
Que desafios você considera que estão postos para a 
Associação?
Beatriz Belluzzo: Para que possamos enfrentar os desafios 
postos atualmente para a Psicologia Escolar e Educacional, 
é preciso ampliar o grupo, ou seja, envolver mais psicólogos 
e profissionais de áreas afins na luta por uma psicologia que 
possa efetivamente contribuir para a educação de qualidade 
como direito do cidadão brasileiro.

Isto significa uma batalha política para que seja 
aprovada uma lei nacional, com efeito para todos os estados 
brasileiros, que garanta um espaço institucional do psicólogo 
no âmbito da educação, por compreender a Psicologia como 
uma profissão que pode efetivamente contribuir para a 
melhoria da qualidade do processo educacional e escolar.

Significa ainda que teremos que aumentar e qualificar 
esse grupo. O aumento de espaços de debates e estudos na 
área é um dos desafios a ser perseguido. A continuidade do 
nosso Congresso, tornando-o cada vez mais participativo; 
a ampliação das representações estaduais, fortalecendo e 
ampliando os grupos de psicólogos escolares e educacionais 
em vários estados brasileiros; a manutenção da publicação 
da nossa Revista, com inserção de todos os fascículos na 
base de dados eletrônica; trabalhar para a criação de cursos 
de especialização e atualização na área; ampliar a articulação 
com as universidades brasileiras e com o Fórum Nacional 
de Entidades de Psicologia, visando manter e expandir 
a presença da psicologia em nosso campo; e, também, 
fazer gestões para maior presença da psicologia escolar e 
educacional brasileira na sociedade científica internacional, 
com a manutenção dos vínculos com a ULAPSI, a CIP e a 
ISPA são metas colocadas para esta gestão. 

Metas que, temos certeza, não se esgotarão em dois 
anos, mas que terão que ser mantidas por nossos colegas 
que continuarem nosso trabalho, da mesma forma que hoje 
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estamos buscando cumprir uma empreitada já iniciada por 
psicólogos e estudiosos da área que compreenderam a 
necessidade de somar, de agrupar os profissionais nessa 

missão, por meio da Associação Brasileira de Psicologia 
Escolar e Educacional. 

Beatriz Belluzzo Brando Cunha (beatrizbelluzzo@gmail.com)
Universidade Estadual Paulista – Campus de Assis

Marilene Proença Rebello de Souza (mprdsouz@usp.br)
Universidade de São Paulo.
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Relato de Práticas Profissionais

A doença do Tom Cruise: uma experiência de estágio em  
intervenção psicoeducacional

Tom Cruise´s sickness: an experience of internship in psychological intervention

La enfermedad de Tom Cruise: una experiencia de práctica profesional en 
intervención psico-educacional

Deborah Rosaria Barbosa
Moacir José da Silva Junior

Karolina Murakami

Angelucci e cols. (2004), Freller (1997a, 1997b), Machado & 
Souza (1997) e Souza (1996).

Desde a avaliação, buscava-se intervir de forma 
diversa do molde tradicional de atendimento baseado em 
anamnese, aplicação de testes ou escuta analítica (como 
criticam Machado, 2000 e Patto, 1997). Para tanto, o 
processo avaliativo e interventivo ocorriam simultaneamente 
e iniciava-se com a problematização da própria queixa junto 
ao queixante inicial, sua produção, e eram ouvidos todos os 
personagens envolvidos no processo de escolarização: a 
escola, os pais, o aprendiz.

Tom é uma criança criativa que adora desenhar, sabe 
fazer contas “de cabeça” e, quando chegou ao serviço-escola, 
tinha uma queixa escolar de que não sabia ler e escrever, 
mesmo estando na 3ª  série do ensino fundamental (primeiro 
ciclo), com 11 anos de idade. Num primeiro acolhimento à 
mãe, feito por outra psicóloga, que depois nos encaminhou 
Tom, a profissional relata que a mãe, ao ser questionada por 
que procurava o serviço-escola, disse: “...ele tem a doença 
do Tom Cruise, tá escrito aqui neste papel, eu não sei falar 
direito esta palavra, mas a doutora me explicou que é a 
doença do Tom Cruise... (sic)”. A fonoaudióloga que atendeu 
Tom pela primeira vez, num serviço de saúde público da 
cidade, diagnosticou-o como portador de dislexia e deu um 
encaminhamento e uma explicação que a mãe ali repetia. 

Nota-se que esta fonoaudióloga aprendeu bem o 
modo tradicional (baseado no modelo médico) utilizado por 
muitos profissionais, neles inclusos os psicólogos, em que, 
para conhecer o fato psicológico, abstrai-se o doente. Neste 
modelo de atendimento, a doença é definida por intervalos, 
lacunas, distâncias (Moysés & Collares, 1992, 1997). Baseia-

O caso apresentado neste relato é fruto de um de 
estágio em Psicologia Escolar que tinha como objetivo 
o atendimento a crianças com problemas no processo 
de escolarização. O estágio intitulado: “Intervenção 
psicoeducacional com crianças/adolescentes com queixas 
escolares/sucesso escolar” era coordenado por uma das 
autoras deste relato e ocorreu nos anos de 2004 e 2005 no 
serviço-escola da Universidade Federal de Uberlândia (MG). 
O mesmo era parte dos requisitos para formação de psicólogo 
da referida instituição e atendeu mais de 30 crianças em dois 
anos de existência, tendo passado por este 15 estagiários 
ao todo, 12 estudantes do curso de Psicologia, 2 alunas da 
graduação em Artes Plásticas e 1 da Matemática. A ideia 
de ter alunos de outros cursos de graduação tinha como 
intuito promover um espaço de intervenção multidisciplinar. 
O personagem deste relato, aqui nomeado de Tom Cruise da 
Silva (nome fictício), é um menino de 11 anos de idade (3ª 
série inicial), que foi atendido pelos autores no ano de 2005. 

A atuação psicológica proposta no estágio tinha 
como prerrogativa o atendimento psicoeducacional e 
não o tipicamente clínico, geralmente mais enfocado na 
graduação em Psicologia. Esta diferenciação começava com 
a avaliação psicoeducacional, baseada em pressupostos de 
não individualização da queixa escolar, problematizando 
sua indicação e investigando todo o contexto buscando 
compreender as raízes sociais, históricas, culturais e 
pessoais da queixa. Nosso arcabouço de fundamentação 
teórico- metodológica incluía as contribuições de Patto acerca 
da produção do fracasso escolar e do papel do psicólogo 
(Patto, 1984, 1996). Também utilizamos as produções sobre 
fracasso escolar e atendimento a queixas escolares de 
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se no que falta, naquilo que a pessoa não consegue fazer 
adequadamente (segundo alguns padrões pré-estabelecidos, 
geralmente arbitrários). Como ele não sabia ler e escrever, 
portanto era disléxico, na visão da fonoaudióloga. É possível 
ver no papel encaminhado que não há nenhuma menção ao 
que Tom sabia fazer. Geralmente, uma avaliação tradicional 
não considera as habilidades que a criança tem, muito 
menos relata quais são as condições do meio escolar e não 
reflete sobre o peso que um diagnóstico como este tem e 
como pode ser internalizado pela criança e mãe.

Tom Cruise é um ator americano conhecido por 
trabalhos como Missão Impossível, Top Gun e Magnólia. A 
mãe do nosso Tom pode ter pensado várias coisas ao ouvir 
esta explicação da fonoaudióloga. Pode ter pensado: será que 
é grave o que meu filho tem? Será que tem cura? Como será 
esta doença? Ou milhares de possíveis outros pensamentos 
que nem ao menos conseguimos imaginar. Um profissional 
que trabalha na perspectiva tradicional pouco exploraria o 
modo como esta queixa se apresentou e iria logo perguntando 
com que idade a criança sentou e falou, se mamou no peito 
ou na mamadeira, e muito menos iria problematizar esta 
queixa junto a todos os personagens presentes na produção 
da mesma. E nisto o nosso trabalho se diferenciava. 

No estágio, buscamos atuar com todos os que podem 
contribuir na a produção da queixa e também na produção 
de um sucesso escolar. Neste sentido, o passo inicial era 
refletimos junto a todos sobre esta queixa e seus possíveis 
múltiplos sentidos representacionais. Iniciávamos com um 
acolhimento, seguido de uma visita à escola, os professores 
da criança eram convidados a participar, bem como a 
criança e os seus pais. Neste caso, também intervimos junto 
à fonoaudióloga que nos encaminhou o aluno. 

Um dos focos iniciais da intervenção foi desmitificar 
Tom, “desrotular” o seu “não saber ler e escrever” como uma 
patologização individual. Buscamos levar a todos, à escola, 
à família, à criança e aos profissionais que estão ligados ao 
caso, um novo olhar sobre Tom enfocando o que ele sabia, 
o que era capaz, destacando suas habilidades, interesses, 
gostos, desejos, que sequer foram levados em consideração 
até então (congruentes com a visão prospectiva como 
apontada por Vygotsky, 1987, 1999). Logo no início, Tom 
nos trouxe sua pasta com mais de 100 desenhos produzidos 
e assim iniciamos o trabalho com o que Tom sabia, ele sabia 
ler e escrever sim, entretanto, uma escrita iconográfica, seus 
desenhos. Na sequência, foram feitas visitas periódicas à 
escola, análise do material escolar e intervenções junto à 
escola, com a professora de Tom, e também a integração de 
sua mãe no grupo de pais e dele no grupo de crianças. 

Na avaliação inicial, Tom demonstrou conhecer 
algumas letras e desenhava o próprio nome com a omissão 
de uma vogal importante. Foi proposto que ele montasse 
um alfabeto de palavras com desenhos que ele mesmo 
produzisse, exemplificando cada letra. Este alfabeto móvel 
do Tom tinha, por exemplo, a letra I e o desenho de uma 
igreja, a letra A e o desenho de um abacaxi e assim por 
diante. O material foi utilizado nas atividades de jogos e 
brincadeiras como: bingo de letras, jogo da “forca”, dominó 

com palavras e outras inventadas junto com a criança num 
processo construtivo. E outras palavras foram sendo escritas 
e lidas conjuntamente, assim como a história de Tom foi 
sendo reescrita. 

Um dos estagiários, hoje autor deste relato, que havia 
feito curso de desenho,  contribuiu ensinando a Tom técnicas 
de desenho em perspectiva, de rostos,  mesclando-as à 
leitura e escrita, ação que muito atraiu a atenção da criança. 
Antes das intervenções, via-se que o material escolar 
despertava pouco interesse e só a partir do momento em 
que passamos a produzir junto com ele materiais escritos 
articulados aos seus desenhos, é que ele foi se interessando 
mais. Aproveitava-se a semelhança da grafia de algumas 
letras com certos desenhos como M e montanha, B e 
barriga, para ir ajudando-o a compreender letras que não 
conhecia. Foram sugeridas à professora atividades a serem 
desenvolvidas com a criança e esta recebia orientações 
(quinzenalmente) para seu trabalho com ele e os outros 
alunos, de forma a contribuir com o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional.  

Nas oficinas realizadas com as crianças e com seus 
pais (em separado), utilizávamos arte, dança, música, pintura, 
expressão corporal, fantoches, jogos de ler e escrever, jogos 
matemáticos, contação de estórias etc (inspirados em Silva, 
2005). Também foi realizado ciclo de palestras com todos 
os professores na escola de Tom. Nem tudo foram flores e 
nem sempre acertamos, principalmente porque, ao mesmo 
tempo em que construíamos um trabalho para Tom (e as 
outras crianças), também era construído o próprio estágio, 
a supervisão do mesmo e a (trans)formação dos estudantes 
em profissionais. Mas, destacando o que tivemos de bom, a 
professora nos relatou que ele “copiava” palavras do quadro 
aparentemente sem entender e entregava exercícios e provas 
em branco. Depois, viu ele escrever a palavra “banana” com 
a grafia: “banaa”, denotando seu aprendizado. 

Assim, decidimos que Tom podia seguir sozinho e 
ele nos deu um presente de despedida: um desenho (sua 
linguagem escrita favorita) e uma cartinha assinada por ele, 
não mais omitindo a vogal em seu nome pois já não mais 
desenhava o próprio nome, mas sabia escrevê-lo. Era um 
começo para ele e um fim para o nosso encontro. Na carta, 
uma cópia de um texto bíblico, ele ainda confundia “f” com 
“t”, “m” com “n” e “i” com “e”, mas o que importava agora? Ele 
tinha sido restituído de sua condição de aprendiz e trouxe 
com orgulho as primeiras provas que não deixou em branco. 
Respondendo-as “errado”, mas tentando fazê-las. 

Concluindo, compreendemos que, em todo este 
estágio e este período com Tom, apesar dos tropeços e 
retomadas, idas e vindas, erros e acertos neste processo 
de reinventar o trabalho do psicólogo escolar, nem sempre 
coroado só de sucessos, acreditamos que também 
conseguimos avanços, em alguma medida. E terminamos 
pensando realmente que ele tinha a doença do Tom Cruise: 
para nós, era um mocinho bonito, criativo, esperto, talentoso 
e que transforma missões impossíveis em possíveis.

Relato de Práticas Profissionais
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Wooten, D. A., Cullinan, B. E. (2009). Children’s, Literature 
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ed. revista). Newark, DE: IRA: xx + 180 páginas. 
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consciência fonológica, fonemas, fluência e vocabulário 
indispensável para a formação de leitores competentes.
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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). 
Ribeirão Preto: SBP. 

4. Teses ou dissertações não publicadas 
Polydoro, S.A.J. (2001). O trancamento de matrícula na 
trajetória acadêmica do universitário: Condições de saída e 
de retorno à instituição. Tese de Doutorado, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas-SP. 
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5. Livros 
Solé, I. (1998). Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artes 
Mdicas. 

6. Capítulo de livro. 

Anderson, R.C. & Pearson, P.D. (1984). A schema-theoretic 
view of basic processes in reading comprehension. Em 
P.D. Pearson, R. Barr, M.L. Kamil & P. Mosenthal (Orgs.) 
Handbook of reading research (Vol. 1, pp 251-291). New 
York: Longman. 

Pasquali, L. (1996). Teoria da resposta ao item - IRT: uma 
introdução Em L. Pasquali (Org.), Teoria e métodos de 
medida em ciências do comportamento (pp. 173-195). 
Brasília, INEP.

7. Livro traduzido, em língua portuguesa 

Salvador, C.C. (1994). Aprendizagem escolar e construção 
de conhecimento. (E.O. Dihel, Trad.) Porto Alegre: Artes 
Médicas. (Trabalho original publicado em 1990) 

Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra 
língua é usada como fonte, citar a tradução em português e 
indicar ano de publicação do trabalho original. 
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da 
tradução: (Salvador, 1990/1994). 

8. Artigo em periódico científico 

Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory, and 
learning American Psychologist, 49 (4), 294-303.

9. Obra no prelo 
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o 
artigo esteja publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a 
ultima referência do autor. 

Sonawat, R. (no prelo). Families in India. Psicologia: Teoria 
e Pesquisa. 

10. Autoria institucional 

American Psychiatric Association (1988). DSM-III-R, 
Diagnostic and statistical manual of mental disorder (3a ed. 
revisada). Washington, DC: Autor.

PROCEDIMENTOS DE SUBMISSãO E AVALIAçãO DOS 
MANUSCRITOS
Os manuscritos que se enquadrarem nas modalidades de 
trabalho especificadas acima, passarão pelas seguintes 
etapas de avaliação:

1. Encaminhamento para emissão de parecer a dois 
membros do Conselho Editorial da revista e/ou consultores 
ad hoc.

2. Recepção dos pareceres, com recomendação para 
aceitação (com ou sem modificações) ou rejeição. No caso 
de aceitação com modificações, os autores serão informados 
das sugestões (cópias dos pareceres serão enviados aos 
autores)

3. No caso de aceitação para publicação, a Comissão 
Editorial reserva-se o direito de introduzir pequenas 
alterações para efeito de padronização, conforme os 
parâmetros editoriais da Revista.

4. O processo de avaliação utiliza o sistema de revisão 
cega por pares, preservando a identidade dos autores e 
consultores.

5. A decisão final acerca da publicação ou não do 
manuscrito é sempre da Comissão Editorial.

DIREITOS AUTORAIS

O autor principal da matéria receberá, no mínimo, três 
exemplares da edição em que esta foi publicada. Os originais 
não-publicados não serão devolvidos. A reprodução total ou 
parcial (mais de 500 palavras do texto) pode ser feita, desde 
que citada a fonte.

ENVIO DE MANUSCRITOS
A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda 
a correspondência de seguimento que se fizer necessária, 
deve ser enviada para a Revista Psicologia Escolar e 
Educacional, conforme endereço abaixo  e enviada para o 
endereço eletrônico revistaabrapee@yahoo.com.br

Endereçado a:

Universidade de São Paulo – Instituto de Psicologia
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano
A/C Profa. Dra. Marilene Proença – Editora Responsável
Endereço para correspondência: Av. Prof. Mello Moraes, 
1721, Bloco A, Sala 155. 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 
CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo - Capital.
Endereço eletrônico: revistaabrapee@yahoo.com.br

Normas Editoriais


