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Casa do Psicólogo

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 acadêmico 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, francês 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, French, 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 acadêmico 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 teóricos, 
análisis de políticas y síntesis sistemáticas de investigaciones, entre otros, además de revisiones críticas de libros, 
instrumentos de diagnóstico e software. Con el objetivo de establecer un intercambio entre pares y personas 
interesadas en Psicología, la revista tiene una revisión “a ciegas” hecha por pares y por consiguiente, los contenidos 
no reflejan la posición, opinión o filosofía de la Asociación Brasilera de Psicología Escolar y Educacional. Los derechos 
autorales de las publicaciones de la revista Psicología Escolar y Educacional son de la Asociación Brasilera de 
Psicología Escolar y Educacional, siendo permitido apenas al autor la reproducción de su propio material, mediante 
autorización previa del editor de la Revista. Son publicados textos en portugués, español, francés e ingles.
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Editorial

  Participei, no mês de novembro, do XIII Encontro Nacional de Editores Científicos e do IV Seminário 
Satélite para Editores Plenos, em Gramado-RS. Em meio às hortênsias – flor característica dessa cidade –, aos enfeites 
de natal e ao som das canções natalinas, discutimos sobre a integridade e ética na publicação científica. Nesse evento, 
uma das palestrantes, Rosario Rogel-Salazar – diretora editorial da RedALyC, México – afirmou que “a ciência que não 
se vê, não existe”. Tal comentário propiciou várias reflexões e nos fez pensar nas pesquisas que estão sendo realizadas 
no âmbito da Psicologia e Educação.

  Se compreendermos que o curso de Psicologia no Brasil, desde a sua aprovação, está beirando os 50 
anos, desde a sua formalização, e que o Psicólogo atua mais diretamente na escola desde 1970, podemos considerar 
que muitas produções já foram realizadas, no entanto, nem sempre relatadas e publicadas. Estamos em um período de 
maturidade, época de refletir sobre o que estamos fazendo e o que estamos produzindo.

  Rosario, no nosso entender, tem razão. Se produzimos conhecimentos e não divulgamos, estes parecem 
não existir ou ficam restritos a um número pequeno de pessoas. A publicação em periódicos, contrariamente, faz chegar, 
para muitos profissionais e estudiosos, aquilo que de mais recente tem sido pesquisado e elaborado cientificamente. Estes 
podem se apropriar dos conhecimentos e, a partir disso, produzir novas objetivações que serão novamente apropriadas, 
fazendo a ciência avançar.

  Nesse evento, também se comentou que o portal da SciELO é muito consultado. Um número 
extraordinário de navegadores da Internet está, a todo segundo, buscando informações em artigos editados! Pensando 
que temos, ainda, outras formas de acesso aos periódicos, podemos considerar que a ciência está sendo divulgada e que 
a Revista Psicologia Escolar e Educacional está contribuindo para tanto.

  Essa contribuição pode ser constatada nesse número de nossa revista. Temas como a relação 
desenvolvimento e aprendizagem, desempenho na leitura e escrita, mediação do professor, educação especial, 
adolescência, criatividade, entre outros, são apresentados, tomando como referência fundamentos teóricos de correntes 
diversificadas da Psicologia. Isso mostra a pluralidade de objetos de investigação e aportes teóricos veiculados que tem 
sido uma marca característica desse periódico.

  Também, neste número, contamos com artigos de pesquisadores cubanos, chilenos e russos. O artigo 
russo é apresentado traduzido para o espanhol, o que nos permite acesso a produções de países que, embora distantes, 
podem contribuir para o fazer e o pensar da Psicologia na sua relação com a Educação.

  Finalizando, podemos compreender que, realmente, a ciência deve ser socializada, por isso esperamos 
que este número chegue aos leitores e contribua para que possamos fazer ciência, atendendo às necessidades históricas 
que, a todo o momento, exigem que a Psicologia explique fenômenos produzidos pelos homens! 

  Boa leitura.

Marilda Gonçalves Dias Facci
Editora Responsável



14



199

Relação entre variáveis psicossociais familiares e 
desempenho em leitura/escrita em crianças

Jacqueline Raquel Bianchi Enricone 
Jerusa Fumagalli de Salles

Resumo

Este artigo analisa a relação entre fatores psicossociais familiares e o desempenho em leitura e escrita a partir de um estudo comparativo 
realizado através de entrevista semiestruturada com 29 familiares de dois grupos de alunos de 2ª série do ensino fundamental. Por meio de 
avaliação neuropsicológica, os estudantes foram caracterizados em: com dificuldade de leitura e escrita e leitores e escritores competentes. 
As análises estatísticas evidenciaram associação significativa entre o grupo com dificuldade em leitura e escrita e as variáveis presença de 
transporte próprio na família, percepção dos familiares de que a criança teve dificuldades para aprender a ler e no desempenho da leitura, 
maior índice de repetência escolar e história familiar de dificuldade na leitura. Os resultados demonstram a importância da análise de fatores 
psicossociais familiares para a compreensão da complexidade que envolve o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em crianças.
Palavras-chave: Dificuldades escolares, família, neuropsicologia.

Relationship between family psychosocial variables and reading/writing 
performance in children

Abstract

In this article we analyze the relationship between family psychosocial factors and the reading and writing performance in children. We conducted a 
comparative study through a semi-structured interview with 29 families of two groups of second grade students from elementary education. After the 
neuropsychological assessment, the students were characterized like either having trouble reading and writing or being efficient readers and writers. 
The statistic analysis highlighted the significant association between the group with troubles in reading and writing and the variables, like the presence 
of their own family transportation, the family’s perception on the child’s trouble learning to read, as well as his/her difficulty in reading performance, 
the children’s higher index of repeating the school year and the family’s history of difficulties in reading. The results obtained showed the importance 
of analyzing family psychosocial factors in order to understand the complex process of developing children’s reading and writing skills. 
Key words: School difficulties, family, neuropsychology.

Relación entre variables psicosociais familiares y rendimiento de niños en 
lectura/escritura

Resumen 

Este artículo analiza la relación entre factores psicosociales familiares y el rendimiento en lectura y escritura a partir de estudio comparativo 
realizado a través de entrevista semi-estructurada con 29 familiares de dos grupos de alumnos de 2o año de enseñanza básica. Por medio de 
evaluación neuropsicológica, se caracterizó a los estudiantes en: “con dificultad de lectura y escritura” y “lectores y escritores competentes”. 
Los análisis estadísticos mostraron asociación significativa entre el grupo con dificultad en lectura y escritura y las variables presencia de 
transporte propio en la familia, percepción de los familiares de que el niño tuvo dificultades para aprender a leer y en el rendimiento de la lectura, 
mayores índices de repetición escolar e historia familiar de dificultad en lectura. Los resultados demuestran la importancia del análisis de factores 
psicosociales familiares para la comprensión de la complejidad que envuelve el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en niños.
Palabras Clave: Dificultades escolares, familia, neuropsicología.
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Introdução
A leitura e a escrita são atividades complexas que 

envolvem muitos processos. No Brasil, as estatísticas gover-
namentais apontam que as dificuldades de leitura e escrita 
persistem como um problema educacional que não está 
superado. Os resultados do Pisa (Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos), em 2006, divulgados pela OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econô-
mico), mostram que os alunos brasileiros obtiveram médias 
que os colocam na 48ª posição em leitura, entre 56 países. 
Em 2007, pesquisa do IBGE apontou que, entre as 28,3 
milhões de crianças de 7 a 14 anos, que, pela idade, já te-
riam passado pelo processo de alfabetização, 2,4 milhões 
(8,4%) não sabiam ler e escrever, sendo que 87,2% delas 
frequentavam estabelecimentos de ensino (IBGE, 2008).

As dificuldades escolares têm inquietado diferentes 
pesquisadores preocupados com a educação e remetem a 
debates sobre a aprendizagem, sobre a eficácia dos profes-
sores, sobre o serviço público, sobre o montante de recursos 
que o país deve investir no seu sistema educacional, sobre 
os modos de vida e o trabalho na sociedade, sobre igualda-
de de oportunidades, sobre cidadania etc. (Charlot, 2000, 
p.14). Os dados estatísticos, somados à complexidade do 
processo educativo, demonstram a importância da continui-
dade de estudos que contribuam para a compreensão de tal 
fenômeno sobre diferentes perspectivas. Dessa forma, este 
artigo privilegia as variáveis psicossociais familiares como 
foco de estudo relacionado ao desempenho em leitura e 
escrita em crianças.

No DSM IV-TR (2002), a dificuldade em leitura é des-
crita como Transtorno Específico de Leitura, envolvendo um 
rendimento (correção, velocidade, compreensão da leitura) 
abaixo do esperado para a idade cronológica, a inteligência 
medida e a escolaridade do indivíduo, que interfere no de-
sempenho escolar e em atividades cotidianas que exigem 
habilidade leitora. Da mesma forma, o Transtorno da Expres-
são Escrita envolve habilidades de escrita acentuadamente 
abaixo do nível esperado, considerando as mesmas variá-
veis.

Com relação à caracterização das dificuldades na 
leitura, tomando como referência os modelos de dupla rota 
ou múltiplas rotas de leitura e de escrita (Ellis, 1995; Ellis & 
Young, 1988; Hillis & Caramazza, 1992), é possível descre-
ver três tipos de dislexias de desenvolvimento: a fonológica, 
que se caracteriza por uma incapacidade de decodificação 
fonológica grave (rota fonológica); a dislexia de superfície, 
que envolve uma incapacidade no nível do tratamento or-
tográfico da informação (rota lexical); e a dislexia mista 
(fonológica e lexical), que é caracterizada pela presença de 
distúrbios de decodificação fonológica e no processo orto-
gráfico ao mesmo tempo.

Na abordagem cognitiva, a leitura envolve o reco-
nhecimento de palavras e a compreensão da linguagem. O 
que distingue o leitor fluente do leitor iniciante ou com difi-
culdades é que, enquanto estes se esforçam para identificar 
as palavras de um texto, o leitor fluente reconhece-as com 

rapidez, de memória, e pode concentrar sua atenção no sig-
nificado do texto (Cardoso-Martins, 2008).

Com relação à etiologia, Frith (1997) afirma a possibi-
lidade de uma predisposição cerebral para a dislexia, gerada 
por condições biológicas em interação com o ambiente, que 
pode conduzir à disfunção em um ou mais componentes 
mentais envolvidos na habilidade de ler e escrever, como 
o processamento fonológico, ou seja, o uso da estrutura fo-
nológica ou sonora da linguagem oral. Em termos cognitivo-
-linguísticos, há déficits no processamento fonológico da 
linguagem, como consciência fonológica, memória de curto 
prazo verbal e lentidão de acesso à informação fonológica 
na memória de longo prazo (Beitchman & Young, 1997; 
Jong, 1998; Morais, 1996; Pennington, 1997; Mayringer & 
Wimmer, 2000; Torgesen, Wagner, & Rashotte, 1994; Win-
ner, 1993).

A amostra de crianças do presente estudo foi anali-
sada em relação a outras habilidades neuropsicológicas e 
aos subperfis de leitura e escrita (Salles & Parente, 2006a, 
2006b, 2008). Foi encontrada defasagem em consciência 
fonológica, linguagem oral e memória fonológica das crian-
ças de segunda série com dificuldades de leitura e escrita, 
quando comparadas a crianças de mesma série, porém sem 
dificuldades de leitura e escrita. Além disso, as crianças com 
dificuldade apresentavam desempenho semelhante, nessas 
habilidades, ao de um grupo mais jovem, de primeira série, 
emparelhado aos primeiros pelos escores em leitura e es-
crita de palavras (Salles, 2005; Salles & Parente, 2006b). 
O resultado sugere um atraso no desenvolvimento das ha-
bilidades de consciência fonológica, memória fonológica e 
linguagem oral. Nesta amostra com dificuldades de leitura 
e escrita, também foram encontrados vários subtipos de 
dificuldades de linguagem escrita e variação dos fatores 
neuropsicológicos relacionados a cada um deles (Salles & 
Parente, 2008). Esses dados apontam que, além dos fato-
res neurobiológicos e cognitivo-linguísticos, a investigação 
de fatores psicossociais, relativos ao letramento familiar e 
ao processo de escolarização, podem ser importantes para 
melhor compreender a etiologia das dificuldades de leitura e 
escrita e qualificar a intervenção com essas crianças.

As funções neuropsicológicas, incluindo leitura e es-
crita, desenvolvem-se na interdependência de vários fatores, 
por meio de uma interação dinâmica e contínua das experi-
ências sociais e ambientais. Nessa perspectiva, a neuropsi-
cologia transcultural define como seu objeto de estudo mais 
relevante a influência dos aspectos socioculturais sobre o 
desenvolvimento cognitivo (Andrade & Bueno, 2006). Nes-
sa abordagem, o cérebro não funciona como uma variável 
independente que dita ou controla o comportamento, mas 
que atua como uma variável dependente, que reflete e é 
influenciado por fatores ambientais. É a totalidade de ideias, 
habilidades e costumes em que cada indivíduo nasce e cres-
ce que modula seu desenvolvimento e perfil de habilidades 
cognitivas (Miranda & Muszkat, 2004). Pode-se pensar, en-
tão, que diferentes ambientes socioculturais influenciam o 
desenvolvimento de diferentes perfis e habilidades.
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Sendo assim, pode-se afirmar que a aprendizagem 
e, consequentemente, as dificuldades de aprendizagem da 
leitura e da escrita sofrem interferência de fatores neuropsi-
cológicos e psicossociais. Dentre os fatores psicossociais, 
a influência do ambiente familiar no aprendizado escolar é 
amplamente reconhecida. Fatores como a organização do 
ambiente físico, a disponibilidade de materiais educacionais, 
o envolvimento dos pais no processo de desenvolvimento 
dos filhos, a interação pais-filhos e uso da linguagem no lar, 
o clima emocional e as práticas educativas utilizadas pela 
família podem influenciar os processos de aprendizagem 
escolar das crianças (Marturano, 2000).

O nível socioeconômico, por exemplo, que se refere a 
uma constelação de fatores, como escolaridade, condições 
nutricionais, quantidade e qualidade de estimulação, cuida-
dos médicos, riscos perinatais, ocupação, estilos de intera-
ção familiar e social e condições de habitação, manifesta-se 
na integridade do sistema nervoso central e no desempenho 
neuropsicológico. Assim, o sintoma neuropsicológico preci-
sa estar inserido na circularidade de outros sistemas: emo-
cional, familiar e psicossocial (Miranda & Muszkat, 2004).

Considerando o exposto, o presente estudo investiga 
a relação entre fatores psicossociais familiares e o desem-
penho em leitura e escrita de crianças de 2ª série com difi-
culdade de leitura e escrita, comparadas a crianças leitoras 
e escritoras competentes. Foram analisados, comparativa-
mente, os fatores psicossociais familiares (recursos como 
ambiente físico, materiais educacionais, acompanhamento 
familiar na aprendizagem e práticas educativas familiares) e 
a história prévia de desenvolvimento (linguagem, desenvol-
vimento motor, relações interpessoais, história de vida esco-
lar) desses dois grupos de crianças e sua possível relação 
com as habilidades de leitura e escrita.

Método

Participantes

A amostra foi composta por vinte e nove familiares 
de crianças de 2ª série do ensino fundamental, divididos em 
dois grupos. O primeiro grupo de participantes deste estudo 
foi formado por familiares de quinze crianças de 2ª série que 
faziam parte do grupo caracterizado como competente em 
leitura e escrita, com uma média de idade de 8,21 anos (DP 
= 0,33). O segundo grupo foi estruturado por familiares de 
catorze alunos de 2ª série que faziam parte de um grupo 
com dificuldade de leitura e escrita, com média de idade de 
8,43 anos (DP = 0,62). 

Os familiares participantes da pesquisa foram vinte 
e três mães, três pais, uma irmã, uma prima e uma avó. 
A média de idade dos pais das crianças do grupo compe-
tente foi 37,18 (DP 10,7), enquanto a média de idade das 
mães foi 36,36 (DP 8,2). Em média, o número de irmãos das 
crianças deste grupo foi 2,0 (DP 1,2). No grupo de familiares 
das crianças com dificuldade de leitura e escrita, a média de 

idade dos pais foi de 38,54 (DP 5,9) e das mães, 39,08 (DP 
7,0), e a média do número de irmãos foi de 2,6 (DP 1,1).

Foram excluídas da amostra crianças com histórico 
de problemas neurológicos adquiridos; portadores de ne-
cessidades educativas especiais, em regime de inclusão; e 
com desempenho no teste de Matrizes Progressivas Colori-
das de Raven (Angelini, Alves, Custódio, Duarte, & Duarte, 
1999) igual ou inferior a 25%.

Delineamento, instrumentos e procedimentos

Este estudo caracteriza-se como comparativo de 
grupos contrastantes (Nachmias & Nachmias, 1996), com-
parando fatores psicossociais familiares de crianças de 2ª 
série com dificuldades de leitura e escrita e de crianças de 
mesma série e idade, porém leitores e escritores competen-
tes. De uma amostra de 110 crianças de 2ª série, de cinco 
escolas públicas estaduais de áreas urbanas de uma cidade 
do interior do RS, os dois grupos de crianças (competente 
e com dificuldade de leitura e escrita) foram selecionados 
pelo desempenho em leitura e escrita de palavras e pseu-
dopalavras isoladas, avaliação da compreensão da leitura 
textual e avaliação da produção escrita de história (Salles & 
Parente, 2005).

O corpo docente das escolas selecionadas, em sua 
maioria, era composto por profissionais com formação em 
magistério e nível superior (Pedagogia, Letras, Geografia, 
entre outros). A média de idade das professoras foi de 44,4 
anos (desvio padrão = 10,89) e a média de tempo de atua-
ção no magistério, de 21,6 anos (desvio padrão = 10,76). As 
escolas atendiam alunos com nível socioeconômico médio 
e baixo. Estas ofereciam, em geral, ensino fundamental, 
médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os recursos 
físicos das escolas eram compostos dos seguintes itens: 
biblioteca, sala de vídeo, laboratório, sala de informática e 
auditório, além do espaço externo que diferia de tamanho de 
acordo com a instituição.

Foram consideradas com dificuldades de leitura e es-
crita crianças com desempenho menor ou igual a 1, desvio 
padrão abaixo da média da classe escolar. O grupo compe-
tente foi aquele que apresentou escores acima da média da 
classe escolar (1  desvio padrão acima da média). Informa-
ções detalhadas sobre os instrumentos e os procedimentos 
de aplicação estão descritos em Salles (2005) e Salles & 
Parente (2006b, 2007). 

 Após a seleção dos dois grupos de crianças, todos 
os pais foram convidados a participar do estudo, sendo 
realizada entrevista semiestruturada com um familiar de 
cada criança. O roteiro da entrevista foi fundamentado no 
Inventário de Recursos e Adversidades do Ambiente Fami-
liar (Marturano, 2006), instrumento que objetiva identificar, 
no âmbito da família, recursos promotores de desempenho 
escolar, em um modelo bioecológico de desenvolvimento. 
Aspectos referentes a dados demográficos da família, or-
ganização do ambiente físico e disponibilidade de materiais 
educacionais, condições e características de desenvolvi-
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mento das crianças (linguagem, desenvolvimento psicomo-
tor, relações interpessoais), história de vida escolar, forma 
de acompanhamento familiar da aprendizagem e práticas 
educativas familiares foram investigados com os familiares 
dos dois grupos de crianças (competentes e com dificuldade 
de leitura e escrita).

Os dados foram analisados de forma descritiva e 
inferencial. Obteve-se o cálculo de frequência e percentual 
de cada uma das variáveis psicossociais por grupo. Para 
a comparação entre os fatores psicossociais familiares de 
cada um dos grupos, foi empregado o Teste Exato de Fisher, 
considerando o nível de significância de 5%.

Resultados
Quanto ao ambiente físico, no grupo de crianças 

competentes em leitura e escrita, foi possível verificar que 
91,7% delas residem em casa própria, com média de 6,0 
cômodos (DP 2,1) e 2,4 dormitórios (DP 0,7), sendo que 
58,3% das crianças dividem o quarto com outros familiares. 

No grupo de crianças com dificuldades na leitura e escrita, 
verificou-se que 75% residem em casa própria, com uma 
média de 5,5 (DP 2,9) cômodos e 2,3 dormitórios (DP 1,0), 
sendo que 83,3% das crianças dividem o quarto com ou-
tras pessoas da família. A Tabela 1 apresenta as principais 
variáveis referentes à situação socioeconômica familiar, por 
grupo.

Observa-se que, no grupo de crianças competentes, 
há mais mães que não trabalham e maior número de famí-
lias com renda um pouco mais elevada, incluindo transporte 
próprio. No grupo de crianças com dificuldade, o sustento da 
casa depende mais da mãe ou de outras pessoas, com uma 
participação menor do pai. Houve uma associação estatis-
ticamente significativa, no teste exato de Fisher (p=0,027), 
entre a variável “transporte próprio na família” e grupo de 
crianças. Mais integrantes do grupo competente em leitura 
e escrita possuem carro próprio, comparado ao grupo com 
dificuldades.

A Tabela 2 apresenta os dados referentes à escolari-
dade e práticas de leitura na família. Com relação à variável 
escolaridade dos pais, observa-se um menor nível de es-
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          Variável
 

Grupo competente Grupo com dificuldades

frequência  percentual frequência percentual

Jornada de trabalho do pai

integral 8 72,7 7 63,6

meio turno 2 18,2 3 27,3

atípica** 1 9,1 1 9,1

Jornada de trabalho da mãe

integral 4 33,3 4 33,3

meio turno 1 8,3 3 25,0

não trabalha 3 25,0 1 8,3

não se aplica*** 4 33,3 4 33,3

Renda familiar

até R$ 500,00 5 41,7 7 63,6

de R$ 500,00 
5 41,7 4 36,4

a R$ 1.000,00

de R$ 1.000,00
2 16,6 0 0,0

a R$ 3.000,00

Responsável pelo sustento 
familiar

pai 5 41,7 1 8,3

mãe 1 8,3 5 41,7

ambos 5 41,7 3 25,0

outros**** 1 8,3 3 25,0

Possui plano de saúde 3* 25,0 3* 25,0

Possui transporte próprio 7* 58,3 1* 8,3

Tabela 1. Frequência e percentual da amostra, por grupo, de crianças competentes e com dificuldade em leitura e escrita, 
segundo variáveis socioeconômicas familiares.

Legenda: * n=12; ** horários não definidos; *** trabalho remunerado realizado em casa; **** avós e irmãos mais velhos.



203

colarização geral no grupo de familiares de crianças com 
dificuldades. No grupo competente, cinco mães e dois pais 
(7 familiares) têm ensino fundamental incompleto, sendo 
que, no grupo com dificuldade, este número aumentou para 
cinco mães e seis pais (11 familiares) que não completaram 
o ensino fundamental.

Com relação a hábitos de leitura na família, há uma 
diferença não significativa entre os dois grupos quanto à 
presença de materiais educativos e relato de hábitos de 
leitura. Onze familiares do grupo de crianças competentes 
afirmaram ter hábito de ler revistas ou jornais, sendo que, no 
grupo de familiares das crianças com dificuldades, nove par-
ticipantes fizeram a mesma afirmação.  Porém, nas famílias 
das crianças com dificuldades, quatro familiares referiram 
que a atividade de leitura é esporádica, sendo que a assina-
tura de revistas e jornais também é menos frequente neste 
grupo. Em ambos os grupos, houve referência ao hábito de 
ler histórias infantis; verificou-se, também, que, no grupo 
competente, quem lê as histórias infantis é a própria criança 
(citada nove vezes), seguida pela mãe (citada 4 vezes), pai, 
avós e irmão. Já no grupo com dificuldades, a própria crian-
ça foi citada apenas duas vezes, sendo que os familiares 

envolvidos com a leitura são a mãe (citada oito vezes), o pai 
(citado três vezes), avó e irmãos.

Houve uma associação estatisticamente significati-
va, no teste exato de Fisher, entre a variável presença de 
familiar com história de dificuldade na leitura (p=0,039) e a 
variável grupo de crianças. Há mais familiares com dificulda-
de de leitura no grupo com dificuldade em relação ao grupo 
competente. Entre os familiares com dificuldade de leitura 
citados no grupo com dificuldade, estão o pai (quatro vezes) 
e a mãe (cinco vezes); outros familiares citados foram tios 
(três vezes), primos (duas vezes), avós (duas vezes) e irmão 
(uma vez). Já no grupo competente, a referência a familiares 
com dificuldade de aprendizagem na leitura foi mínima, sen-
do que foram citados a mãe (duas vezes), o pai (uma vez) e 
a avó (uma vez).

A Tabela 3 apresenta dados referentes ao desenvol-
vimento infantil das crianças. Não houve associação estatis-
ticamente significativa entre grupos e variáveis referentes ao 
desenvolvimento infantil. Observa-se uma tendência, sem 
significância estatística, de que há um maior uso do diálogo 
como forma de resolução de problemas nos pais do grupo 
competente.
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            Variável 
Grupo competente Grupo com dificuldade

frequência  percentual frequência percentual 

Escolaridade da mãe
Ensino Fundamental 6 50,0 7 63,6

Ensino Médio 6 50,0 4 36,4

Escolaridade do pai
Ensino Fundamental 6 54,5 9 81,8

Ensino Médio 5 45,5 2 18,2

Hábito de leitura de 
revistas/jornais 11* 91,7 9* 75,0

Assinatura de revistas/jornais 5** 45,5 2* 16,7

Possui familiar com
dificuldade na leitura 3* 25,0 9* 75,0

Presença de materiais educativos

jogos 1 8,3 1 8,3

jornais 1 8,3 0 0,0

computador 1 8,3 0 0,0

livros + jogos +
9 75,0 11 91,7

revistas + jornais

Hábito de ler histórias infantis 10* 83,3 9* 75,0

Tempo de contato Pai/Criança

Contato diário 8 66,7 6 54,5

Pouco contato 3 25,0 2 18,2

Nenhum contato 1 8,3 3 27,3

Tempo de contato Mãe/Criança
Contato diário 11 91,7 12 100,0

Não se aplica*** 1 8,3 0 0,0

Tabela 2. Frequência e percentual da amostra, por grupo de familiares de crianças competentes e com dificuldade em leitura e 
escrita, segundo escolaridade dos pais e práticas de leitura na família.

Legenda: *n = 12; **n = 11; *** não vive com a mãe.
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Verificou-se, ainda, maior número de mudanças fa-
miliares no grupo com dificuldade. Entre as mudanças re-
feridas pelos participantes deste grupo, foram citadas, em 
maior número, a morte de um familiar (8), a separação dos 
pais (4), a redução da renda familiar (2), o consumo de álco-
ol ou drogas na família (2), problemas de saúde na família 
(1), conflitos entre o casal (1) e prisão de familiar (1). As mu-
danças referidas pelos familiares do grupo competente envol-
veram a morte de familiar (4), doença na família (3), mudança 
de cidade (1), doença mental familiar (1), separação dos pais 
(1), consumo de álcool ou drogas por familiar (1).

Com relação à saúde das crianças do grupo compe-
tente, quatro delas faziam algum tipo de tratamento, uma por 
apresentar alergia, uma com bronquite asmática e duas com 
problemas hematológicos (anemia). Estas crianças realiza-
vam tratamento médico e apenas um aluno deste grupo fez 
tratamento psicológico, mas já havia obtido alta. No grupo 
com dificuldade, os problemas de saúde foram referidos 
por familiares de cinco crianças e envolviam diagnósticos 
de bronquite alérgica, sopro cardíaco, anemia, sinusite, 
alergias e renite alérgica. Uma criança deste grupo fazia 
tratamento neurológico e utilizava medicação em função 
de comportamento agitado; uma estava em tratamento psi-
cológico; uma, em tratamento fonoaudiológico; e outra, em 
acompanhamento fonoaudiológico e psicológico.

Não foi observada discrepância com relação à idade 
de ingresso na escola entre as crianças de cada grupo. No 
grupo competente, a idade média de ingresso na primeira 
série foi de 6,7 anos (DP 0,4) e o ingresso na segunda sé-
rie foi com 7,7 anos (DP 0,4). No grupo com dificuldade, a 
média de idade de ingresso na primeira série foi de 6,6 anos 
(DP 0,4) e a média de ingresso na segunda série foi de 7,7 
anos (DP 0,4). Nenhuma criança frequentou classe especial 
e quatro crianças do grupo com dificuldade têm história de 
reprovação escolar.

Na Tabela 4, apresentam-se os dados referentes 
à vida escolar das crianças na perspectiva dos familiares. 
Houve associação significativa entre grupos e as variáveis 
percepção da família sobre dificuldades da criança para 
aprender a ler (p= 0,012) e avaliação do familiar de que 
a criança tem dificuldade no desempenho da leitura (p= 
0,027). Portanto, os familiares das crianças com dificuldade 
na leitura e escrita percebem de forma mais contundente 
que estas têm dificuldades para aprender a ler e que apre-
sentam dificuldade no desempenho da leitura. Não houve 
diferença importante com relação à frequência da educação 
infantil, tempo de contato com a mãe, as mudanças de es-
cola, atividades extraescolares, frequência do familiar na 
escola e satisfação com a mesma.
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Variável
Grupo competente Grupo com dificuldade

frequência percentual frequência percentual

Houve planejamento familiar 2** 18,2 3** 27,3

Houve problemas na gestação 6* 50,0 6** 54,5

Houve problemas no parto 3*** 27,3 4** 36,4

Recém-nascido com problemas 3** 27,3 3** 27,3

Prematuridade 3* 25,0 0* 0,0

Lateralidade manual
destro 10 83,8 11 91,7

canhoto 2 16,7 1 8,3

Presença de dificuldade motora 1** 9,0 0* 0,0

Pais entendiam a fala 9** 81,8 9* 75,0

Fala-se outra língua na família 1* 8,3 0* 0,0

Filho brinca com outras crianças 12* 100,0 11* 91,7

Pais brincam com a criança 9* 75,0 12* 100,0

Houve mudanças familiares nos 
últimos 5 anos 6 50,0 9 81,8

Forma de resolução de
problemas com o filho
 

diálogo 5 41,7 2 16,7

punição 5 41,7 3 25,0

ambos 2 16,6 7 58,3

Tabela 3.. Frequência e percentual da amostra, por grupo de crianças competentes e com dificuldade em leitura e escrita, 
segundo variáveis de desenvolvimento infantil e práticas familiares.

Legenda: * n = 12; ** n = 11; ***n = 10
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Foi possível, ainda, observar algumas tendências, 
mesmo que na análise estatística não tenham sido signifi-
cativas: uma maior observação de rendimento regular ou 
insuficiente da criança na escola pelos familiares do grupo 
com dificuldade; mais relatos de que as crianças do grupo 
competente fazem as tarefas escolares sozinhas, têm mais 
horários e local definido para as tarefas e têm um pouco 
mais de tempo de contato com o pai.

Discussão
A neuropsicologia transcultural propõe ampliar o olhar 

sobre os fenômenos e tentar compreender o ser humano em 
seu desenvolvimento do ponto de vista biológico, neurológi-
co, psicológico, histórico, social e cultural. Isso significa rom-
per com a dualidade corpo/mente, razão/emoção, genética/
ambiente e pensar a partir da integração do conhecimento 
de diferentes áreas. Como foi possível observar, este estudo 
revelou que algumas variáveis psicossociais familiares es-
tão relacionadas de forma mais significativa com o grupo de 
crianças com dificuldades de leitura/escrita. Houve associa-
ção significativa entre este grupo de crianças e as variáveis 

presença de transporte próprio na família (mais frequente 
no grupo competente), percepção dos familiares de que a 
criança teve dificuldades para aprender a ler, avaliação do 
familiar de que criança tem dificuldade no desempenho da 
leitura, repetência escolar e história familiar de dificuldade 
na leitura (mais frequente no grupo com dificuldade). Como 
a amostra de cada grupo era pequena, algumas tendências 
encontradas não atingiram grau de significância estatística.

Quanto aos fatores socioeconômicos familiares, 
observou-se que, no grupo com dificuldades de leitura e 
escrita, há maior número de filhos, menor renda e menor 
número de famílias que residem em casa própria, sendo 
que mais crianças dividem seu quarto com outros familiares. 
Neste grupo, o sustento da casa está mais vinculado à figura 
da mãe ou de outras pessoas, com uma participação menor 
do pai, sendo que a maior parte das famílias não tem carro 
próprio. Embora isoladamente estas informações não sejam 
muito relevantes, a integração de todos esses dados aponta 
diferença entre os dois grupos, sugerindo que as crianças 
com dificuldade na leitura e escrita podem apresentar menor 
nível socioeconômico familiar.

O baixo nível socioeconômico tem sido entendido 
como fator de risco para o desenvolvimento psicológico e 
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Variável
Grupo competente Grupo com dificuldade

frequência percentual frequência percentual

Frequentou creche 3* 25 4* 33,3

Frequentou pré-escola 9** 81.8 10* 83,3

Mudança de escola 6* 50,0 6* 50,0

Rendimento escolar 
conforme
Familiar

Bom/ótimo 11 91,7 6 50,0

Regular/Insuficiente 1 8,3 6 50,0

Desempenho leitura Bom/ótimo 11 91,7 5 41,7

conforme familiar Regular/Insuficiente 1 8,3 7 58,3

Teve dificuldade para
aprender a ler 3* 25,0 10* 83,3

Possui atividades 
extraescolares 2* 16,7 3* 25,0

Faz tarefas escolares 
Sozinho 10* 83,3 8* 66,7

Tem horário para
tarefas escolares 10* 83,3 8* 66,7

Tem horário rígido para
tarefas diárias 11* 91,7 8* 66,7

Tem local para tarefa 11* 91,7 9** 81,8

Familiar satisfeito com
a escola 11* 91,7 12* 100,0

Familiar frequenta escola do 
filho 11* 91,7 12* 100,0

Tabela 4. Frequência e percentual da amostra, por grupo de crianças competentes e com dificuldade em leitura e escrita, 
segundo variáveis de vida escolar.

Legenda: *n = 12; **n = 11.
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social do ser humano. Entre os fatores de risco, estão a 
baixa remuneração parental, baixa escolaridade, famílias 
numerosas e ausência de um dos pais (Hutz, Koller, & 
Bandeira, 1996). Para Miranda e Muszkat (2004), também 
o nível socioeconômico afeta o desempenho cognitivo e se 
manifesta na integridade do sistema nervoso central e no 
desempenho neuropsicológico. Neste estudo, os fatores de 
risco citados estão mais presentes, mesmo que de forma 
não significativa, no grupo de crianças com dificuldades na 
leitura.

Observou-se menor nível de escolarização nos pais 
do grupo com dificuldades. Alguns familiares do grupo de 
crianças com dificuldades informam que a atividade de ler 
histórias infantis em casa não é frequente, o que denota que 
estas crianças podem ter menos estímulos familiares e uma 
menor experiência com a leitura.

O fato de o grupo com dificuldade ter mais familiares 
com história de dificuldade de leitura pode ser interpretado 
de duas formas. Pode-se pensar, inicialmente, no modelo 
etiológico de Frith (1997), o qual, como já visto, afirma que 
condições biológicas em interação com o ambiente podem 
ter efeitos adversos no desenvolvimento cerebral, causando 
distúrbios como a dislexia. Segundo a autora, fatores bioló-
gicos, genéticos, em interação com o ambiente, acarretam 
déficits cognitivos manifestados por prejuízos na leitura e 
escrita. Então, seria possível uma predisposição genética 
para a dificuldade na leitura e escrita. Pode-se, também, 
pensar que estes familiares com dificuldades na leitura, que 
em maioria são o pai e/ou a mãe, podem não ser leitores 
fluentes ou assíduos, pois, embora os familiares tenham 
informado que existem hábitos de leitura em casa, alguns 
referem que esta atividade não é frequente. Também é im-
portante destacar que as respostas positivas para hábitos de 
leitura podem estar influenciadas pelo critério do que é so-
cialmente esperado para esta pergunta e que, sendo assim, 
os entrevistados possam ter hipervalorizado uma atividade 
que, na verdade, não é comum no cotidiano da família.

Aliando esta visão multifatorial, Aaron (1995), Aaron, 
Joshi, Gooden e Bentum (2008) e Joshi e Aaron (2000) 
propuseram um modelo de múltiplos componentes, segun-
do o qual o desenvolvimento da leitura teria influência dos 
componentes cognitivos, de fatores ambientais (ecológicos) 
e psicológicos. O domínio ecológico inclui os componentes 
do ambiente doméstico e cultura, o envolvimento dos pais, o 
ambiente de sala de aula e o uso de dialetos, por exemplo. 
O fator escola, entendido como qualidade dos professores e/
ou métodos de ensino, tem impacto nas habilidades de lei-
tura e escrita de crianças de séries iniciais de escolarização 
(Leybaert, Alégua, Deltour, & Skinkel, 1997). Especialmente 
nas escolas públicas brasileiras, o professor precisa estar 
preparado para lidar com a diversidade de ambientes socio-
culturais e de conhecimentos de base das crianças (Carva-
lho, 2000). Aliado a isso, salienta-se o desconhecimento de 
muitos professores em relação ao processo de aquisição da 
leitura e escrita (Freitas, 1989).

Da mesma forma, pais que tenham dificuldade em 
leitura e escrita podem ter mais dificuldade no auxílio à 
criança no que diz respeito às tarefas escolares, influencian-
do seu desempenho. Considerando que os pais podem ser 
mediadores em aprendizagens significativas para o desen-
volvimento da criança, esta reflexão torna-se importante. 
Em relação ao neurodesenvolvimento infantil, Vygotsky já 
postulava que a internalização dos sistemas de signos al-
tera o comportamento, sua percepção e interpretação do 
mundo. A interação com membros mais experientes é res-
ponsável pela incorporação de formas de comportamento 
estabelecidas. Sendo assim, quanto maior a experiência do 
indivíduo que lida com a criança, neste caso, os pais, maior 
a possibilidade dele agir como um facilitador do processo 
de aprendizagem que a criança terá do mundo. Assim, as 
funções mentais superiores tanto vão surgindo como se de-
senvolvendo. Então, sem o aporte sócio-histórico e cultural, 
o neurodesenvolvimento estaria comprometido ou não seria 
possível (Andrade & Bueno, 2006). Se a experiência de lei-
tura dos pais não é boa, com história pessoal de dificuldade 
escolar, vinculada a um baixo nível de escolaridade, poderá 
ser mais difícil funcionarem como mediadores e estimula-
dores do processo de aprendizagem de leitura e escrita de 
seus filhos. Portanto, é possível que, no grupo de crianças 
com dificuldade, os pais atuem menos como facilitadores do 
processo de aprendizagem.

Para Parente e Fonseca (2007), o estudo sobre a 
influência de fatores culturais na organização cerebral e no 
trabalho neuropsicológico de avaliação e de reabilitação de-
corre da noção de que existem diferenças individuais de fun-
cionamento cerebral e de que estas diferenças podem ser 
genéticas ou resultado da interação entre cérebro, fatores 
ambientais e aprendizados adquiridos. Para as autoras, não 
há dúvida de que as múltiplas interações com o ambiente 
levam o cérebro a atuar de forma adaptativa. Sendo assim, 
os estímulos ambientais, a disponibilidade de jogos e mate-
riais educacionais, a presença de livros e outros materiais de 
leitura, e a possibilidade de dispor de espaços próprios para 
a criança realizar as atividades e estudar potencializam as 
habilidades cognitivas e a aprendizagem (Moreno & Cubero, 
1995). Porém, a presença de recursos e materiais não é 
condição suficiente para garantir a aprendizagem da leitura 
e escrita. Há necessidade de interação com este material, 
o que inclui adultos com tempo e disposição para interagir 
com as crianças. Embora os pais tenham referido a presen-
ça de materiais e recursos, não há garantias de que exista 
efetiva interação das crianças com estes.

Segundo Marturano (2000), o interesse ativo dos 
pais pela criança, o investimento de tempo e recursos na 
sua criação e educação fornecem recursos emocionais es-
senciais ao desenvolvimento de um senso de competência, 
estimulando a autonomia e experiências sociais e culturais 
enriquecedoras. Ler para a criança, ouvir sua leitura, promo-
ver e compartilhar atividades de lazer, estimular a conver-
sação, supervisionar o trabalho escolar, interessar-se pela 
escola, monitorar as companhias e amizades são atividades 
importantes para propiciar um desenvolvimento adequado 
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das aprendizagens escolares. Esta autora afirma, ainda, que 
as expectativas e atribuições dos pais a respeito do sucesso 
da criança na escola podem afetar o rendimento de modo 
indireto, através de sua influência sobre o autoconceito. 
Moreno e Cubero (1995) confirmam que o autoconceito 
acadêmico está mais relacionado a percepções e expecta-
tivas dos pais com relação a eles do que com seu próprio 
rendimento acadêmico. O autoconceito mais positivo está 
vinculado à maior autonomia e competência das crianças 
sem dificuldade de aprendizagem (Okano, Loureiro, Linha-
res, & Marturano, 2004).

O fato de os familiares do grupo com dificuldade des-
te estudo perceberem as dificuldades da criança na apren-
dizagem e no desempenho da leitura, e avaliarem o seu 
rendimento escolar como não adequado, pode demonstrar 
que, se os pais são sensíveis para perceber as dificuldades 
dos filhos, poderão ser sensíveis para ajudá-los ou para 
buscar recursos na tentativa de sua superação, aspecto 
fundamental no trabalho com crianças com dificuldade de 
aprendizagem. Por outro lado, a percepção dos familiares 
sobre o baixo desempenho escolar dos filhos pode levar os 
pais a terem uma menor expectativa sobre a aprendizagem 
dos mesmos e, assim, influenciar negativamente seu auto-
conceito e rendimento escolar. O impacto é ainda maior nos 
casos em que a criança tem história de reprovação.

No grupo competente, embora a diferença para com 
o grupo com dificuldade não seja significativa, aparecem 
mais relatos de que as crianças fazem as tarefas sozinhas, 
têm horários e local definido para as tarefas e há um tempo 
um pouco maior de contato da criança com o pai. Esses 
dados são indicativos de que estas crianças podem estar 
construindo um processo mais autônomo e organizado com 
relação à aprendizagem da leitura e escrita, e que talvez a 
família esteja conseguindo dar um suporte maior, com um 
ambiente mais estruturado.

Um estudo envolvendo crianças com queixas escola-
res, de D’Avila-Bacarji, Marturano e Elias (2005), que avaliou 
o suporte parental nos domínios acadêmico, desenvolvi-
mental e emocional, apontou que as mães dessas crianças 
relataram menos suporte desenvolvimental e emocional, 
com problemas nas práticas educativas e relacionamento 
pais-criança conflituoso. Nos grupos pesquisados, com rela-
ção às práticas educativas parentais, aparece, no grupo com 
dificuldade, uma maior utilização da punição como forma de 
resolução de problemas, incluindo ameaças, castigo e força 
física. Já no grupo competente, o diálogo aparece com maior 
frequência como forma de resolução de conflitos. A punição 
está vinculada às técnicas coercitivas que têm por objetivo 
forçar a criança a se comportar da forma que os pais dese-
jam, sendo que muitas famílias utilizam predominantemente 
esta prática no processo de educação dos filhos, mas tanto 
a punição física quanto a verbal tendem a ser prejudiciais ao 
desenvolvimento e integração familiar (Pacheco, Reppold, 
& Hutz, 2005).

 Outro fator a ser considerado são as mudanças 
familiares. Sabe-se que qualquer mudança no ambiente, 
que normalmente induz a um alto grau de tensão, qualquer 

evento de vida que pode ser considerado estressante, inter-
fere nos padrões normais de resposta do indivíduo (Masten 
& Garmezy, 1985). Observou-se, neste estudo, um maior 
número de mudanças familiares no grupo com dificuldade, 
sendo que, entre as mudanças mais citadas pelos partici-
pantes deste grupo, estão a morte de um familiar e a sepa-
ração dos pais, situações estas que geram clima de tensão 
e estresse na família.

Não houve associação significativa entre os grupos 
nas variáveis referentes ao desenvolvimento infantil, sendo 
que esta dimensão, neste estudo, não está diretamente 
vinculada à habilidade de leitura e escrita das crianças. 
Porém, um aspecto interessante é que, considerando que 
as crianças do grupo com dificuldade foram avaliadas na 
perspectiva da neuropsicologia cognitiva e identificadas 
como crianças com dificuldade de aprendizagem na leitura e 
escrita, a grande maioria não recebe nenhum tratamento ou 
ajuda mais específica. A ausência de uma intervenção, na 
maioria dos casos, pode estar relacionada à dificuldade dos 
professores em diagnosticar problemas de escrita e leitura 
em crianças neste período, e à tendência destes em identifi-
carem mais precocemente problemas de comportamento do 
que dificuldades de aprendizagem. Outro aspecto refere-se 
ao processo de “normalização” da dificuldade de leitura e 
escrita, reforçado pela presença de história familiar de difi-
culdade, levando à crença de que naquela família é natural 
ter dificuldades. Ainda é importante destacar a ausência de 
serviços especializados para avaliação e intervenção nas 
dificuldades de aprendizagem escolar disponíveis ou su-
ficientes para atender a população de baixa renda, o que 
acarreta perda de um tempo importante de possibilidade de 
estimulação para o seu desenvolvimento.

Enfim, pesquisar os fatores psicossociais familiares 
na relação com a aprendizagem da leitura e escrita pode 
ajudar a identificar alguns fatores de risco e proteção para o 
desenvolvimento dessas habilidades nas crianças. Fatores 
que, no entanto, não devem ser interpretados como únicos 
responsáveis pelo desempenho escolar das crianças. Ou-
tros estudos já demonstraram os riscos de interpretações 
parciais de um fenômeno tão complexo, problematizando 
a inserção das camadas populares no universo escolar e 
a tendência de os professores evocarem a “demissão” ou 
“omissão” dos pais como causa dos problemas de apren-
dizagem (Charlot, 1997; Lahire, 1997), o que exoneraria a 
escola da necessidade de qualificar o processo de ensino e 
aprendizagem.

As constatações deste estudo de forma alguma de-
vem reforçar a tese equivocada de que as famílias, especial-
mente as famílias pobres, são as responsáveis pelas dificul-
dades no desempenho escolar das crianças. Ao contrário, 
pretende-se que os dados sirvam para fortalecer políticas 
públicas de qualificação do processo educativo e de cuidado 
e atendimento às populações em situação de vulnerabilida-
de social e ambiental. Portanto, fica evidente a necessidade 
de uma rede de relacionamentos que funcione em prol do 
desenvolvimento das crianças e de suas famílias. 
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Considerações finais
As habilidades de leitura e escrita envolvem múltiplos 

mecanismos perceptuais e cognitivos, identificados pela 
variabilidade de funções neuropsicológicas presentes no 
desempenho das crianças nessas atividades, mesmo quan-
do têm dificuldades (Salles, 2008).  Embora tenham sido 
encontrados alguns padrões relacionados às habilidades de 
consciência fonológica, memória fonológica e linguagem oral 
em estudos com crianças com dificuldade na leitura e escrita 
(Salles & Parente, 2006b), observa-se grande variabilidade 
de perfis nas funções neuropsicológicas. Esta variabilidade 
nem sempre tem como fatores subjacentes os déficits em 
habilidades de processamento fonológico, como a maioria 
dos teóricos na área concorda em ser um fator responsável 
pelas dificuldades de leitura e escrita.

 Nesse sentido, a neuropsicologia transcultural pode 
melhorar sua compreensão e abrangência na medida em 
que o sintoma passa a estar inserido dentro da circularida-
de de outros sistemas: emocional, familiar e psicossocial. 
Dessa forma, tal abordagem neuropsicológica permitirá 
compreender as várias formas dinâmicas em que sintomas 
e ambiente se articulam, rompendo com a possibilidade de 
uma análise biologicista do fenômeno das dificuldades da 
leitura e escrita, abrindo espaço para discussão dos fenô-
menos psicossociais que, neste estudo, referiram-se aos 
fatores familiares.

Ainda que o instrumento utilizado não objetivasse 
uma cobertura exaustiva dos recursos familiares relaciona-
dos ao sucesso ou insucesso na leitura e escrita, o mesmo 
ajudou a identificar algumas áreas mais representativas. 
Sendo assim, os resultados podem contribuir para funda-
mentar e direcionar intervenções neuropsicológicas e psi-
coeducativas, além de representar um desafio ao trabalho 
dos educadores na busca de uma maior integração com a 
família e na garantia de um processo de escolarização es-
timulador e de qualidade. Considerando que a família pode 
ser suporte à criança, é também com seus membros que o 
profissional da neuropsicologia pode estabelecer parcerias, 
no sentido de mobilização de recursos para o enfrentamento 
e prevenção dos problemas, sem, entretanto, exonerar a 
escola do processo educativo.

Pensar a dificuldade de leitura e escrita nesta di-
mensão mais ampliada, envolvendo fatores psicossociais 
familiares, permite propor uma avaliação diagnóstica neu-
ropsicológica mais precisa e um planejamento interventivo 
mais eficiente.

Mesmo que este estudo tenha sido conduzido com 
uma amostra pequena de participantes, os resultados confir-
mam, claramente, a importância de se considerar os fatores 
psicossociais familiares na avaliação e compreensão das 
dificuldades de escrita e leitura em crianças. Deve-se res-
saltar, também, que alguns dos resultados deste estudo são 
apenas tendências, sem associação significativa. Portanto, 
conclusões finais sobre a direção causal da relação entre 
esses fatores e desempenho em leitura e escrita não podem 
ser estabelecidas, sendo necessárias pesquisas mais am-
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plas, que incluam um maior número de crianças/famílias e a 
análise de outras variáveis, como as pedagógicas e escola-
res, para monitorar melhor a influência de tais fatores sobre 
o desempenho nas habilidades de ler e escrever.
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Desenvolvimento da função mediadora do  
professor em oficinas de jogos

Maria Célia Rabello Malta Campos  
Lino de Macedo 

Resumo 

O primeiro objetivo deste artigo é descrever uma metodologia de formação docente fundamentada no conceito de Experiência de Aprendizagem 
Mediada descrito por Feuerstein, Klein e Tannenbaum. Seus princípios metodológicos foram adaptados ao modelo de oficinas de jogos, visando 
favorecer processos de aprendizagem ou formação do professor. O segundo objetivo é apresentar um estudo de caso, o da professora Juliana, 
em que estes aspectos são analisados com respeito aos indicadores de seus progressos como mediadora. Os dados foram extraídos de 
observações gravadas em vídeo efetuadas durante seu processo formativo e permitiram identificar estratégias e procedimentos que podem ser 
considerados como indicadores da função mediadora, de acordo com critérios de mediação definidos pelos autores citados (intencionalidade-
reciprocidade, transcendência e significado). O estudo pode contribuir em projetos de formação docente voltados ao desenvolvimento e avaliação 
de competências em métodos ativos de ensino. 
Palavras-chave: Mediação da aprendizagem, formação de professores, jogos.

Development of the teacher´s mediation function in games workshops
Abstract 

In this study we aim at describing a method of teacher education based on Mediated Learning Experience concept, as exposed by Feuerstein, 
Klein e Tannenbaum. We adapted the  methodological principles  to games workshops model with the purpose of promoting learning processes 
or teacher’s education.  We also propose  to present a case study of a 1st. grade teacher in which those aspects are analyzed by relation to 
some indicators of her or his progress as a mediator. The data were extracted from video record observations that took place during the teacher 
education process. Data allowed identifying strategies and procedures which can be considered as indicators of the mediation function, according 
to criteria defined by the mentioned authors. We believe this  study can contribute to teacher education projects oriented to the development and 
assessment of competencies in active teaching methods.
Key words: Learning mediation, teacher education, games.

Desarrollo de la función mediadora del profesor en talleres de juegos
Resumen

El primer objetivo de este artículo es describir una metodología de formación docente fundamentada en el concepto de Experiencia de Aprendizaje 
Mediada descrito por Feuerstein, Klein y Tannenbaum. Los principios metodológicos se adaptaron al modelo de talleres de juegos, con el objetivo 
de favorecer procesos de aprendizaje o formación del profesor. El segundo objetivo es presentar un estudio de caso, el de la profesora Juliana, en 
el que estos aspectos son analizados en cuanto a los indicadores de sus progresos como mediadora. Los datos se extrajeron de observaciones 
grabadas en video, efectuadas durante su proceso formativo, y permitieron identificar estrategias y procedimientos que se pueden considerar 
como indicadores de la función mediadora, de acuerdo con criterios de mediación definidos por los autores citados (intencionalidad-reciprocidad, 
trascendencia y significado). El estudio puede contribuir en proyectos de formación docente dirigidos al desarrollo y evaluación de habilidades 
en métodos activos de enseñanza. 
Palabras clave: Mediación del aprendizaje, formación de profesores, juegos.
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Introdução
Mediação é um conceito empregado em várias áreas 

do conhecimento e em diversos contextos de atividade. Se-
gundo o Dicionário Eletrônico Aurélio (Ferreira, s.d.), indica 
uma intervenção e/ou relação promovida entre conceitos, 
pessoas ou coisas por meio de um terceiro termo que pode 
ser um conceito, uma pessoa ou uma coisa. Na Educação, 
mediação alude ao papel do professor na relação do aluno 
com o conhecimento. O professor, nesse caso, ocupa o lugar 
de um intermediário que apresenta os conteúdos escolares 
à criança de modo simultaneamente intencional e significa-
tivo. De fato, se o professor tem uma visão construtivista 
do ensino e aprendizagem, é melhor que suas intervenções 
ocorram em um contexto de mediação, conforme discutem 
diversos autores (Coll, 1990; Fontes, 1997; Le Boterf, 1997; 
Onrubia, 1998; Piaget, 1969/1972, 1974/1977; Solé & Coll, 
1998). De acordo com essa compreensão dos processos de 
aprendizagem, a hipótese é de que as mediações do profes-
sor potencializam, amplificam e enriquecem as construções 
dos alunos. Se a mediação valoriza os compromissos do 
professor em favor dos processos de aprendizagem, como 
se pode identificar uma intervenção com características 
ou funções mediadoras? Essa questão se apresenta para 
quem não deseja ficar no senso comum, apenas adotando 
mais um termo “da moda” pedagógica. Trata-se, verdadeira-
mente, de se situar diante de algo bastante abstrato e fluido, 
sem uma definição objetiva e comportamental. Com efeito, a 
palavra mediação expressa um modo relacional, com certas 
qualidades que expressam, basicamente, a intencionalidade 
de favorecer uma interação entre dois elementos (Campos, 
2006). No entanto, como relação, a mediação não pode ser 
observada em si mesma. Ela poderá apenas ser inferida por 
seus indicadores, por algo que remeta a suas características 
e qualidades. Tornar observável, a partir de seus indícios, 
aquilo que constitui uma intervenção mediadora, reveste-se, 
assim, de importância central para o desenvolvimento da 
prática docente. 

Embora se encontre, com certa abundância, o termo 
“mediação” na literatura educacional, esta carece de pesqui-
sas que discutam os modos de expressão e as condições 
para o desenvolvimento da função de mediador, que tanto 
se valoriza no professor atualmente. Como realizar uma 
formação de professores, cujo foco seja o desenvolvimen-
to de suas funções mediadoras? Nossa hipótese é de que 
os jogos oferecem possibilidades valiosas para o professor 
aprender as características de uma situação de aprendi-
zagem mediada. Uma delas, talvez a principal, é que seu 
emprego em oficinas destinadas aos educadores permite 
retirar do contexto formativo os conteúdos pedagógicos 
específicos. Quando os jogos substituem os conteúdos dis-
ciplinares, consegue-se dar maior foco na forma de ação do 
professor, no como ele ensina, confrontando os educadores 
em formação com uma situação onde não é possível o ensi-
no baseado na transmissão direta. De fato, não se ensinam 
diretamente as habilidades de um bom jogador. Estas não 
dependem apenas de um treinamento, mas resultam de 

construções progressivas por parte do aluno/jogador, as 
quais são beneficiadas por uma orientação adequada, sen-
sível e intencional, por parte do professor. Experimentando e 
avaliando os resultados de suas orientações, os professores 
podem adquirir, aos poucos, mais segurança no emprego 
de intervenções que apelam para maior atividade e parti-
cipação dos alunos e menor centralização de funções de 
sua parte, com mudanças significativas no modo de relação 
usualmente estabelecido em sala de aula. Aliado a isso, ao 
empregar jogos em sala de aula, os professores ficam mais 
livres para inventar, pesquisar, criar soluções, podendo até 
errar e tentar novamente. Isso é possível porque eles atuam 
e experimentam num território onde não serão cobrados por 
resultados da mesma forma como o seriam nas aulas regu-
lares. Abrem-se, assim, perspectivas para que o professor 
possa confiar que é possível (e melhor) ensinar de outro 
modo, não apenas os jogos, mas qualquer conteúdo de es-
tudo. Outro aspecto a destacar no emprego de oficinas de 
jogos é a condição que elas dão para se compor grupos com 
professores de diferentes disciplinas ou séries escolares, os 
quais, juntos, poderão enriquecer mutuamente suas práti-
cas, exercitando-se na flexibilidade para a adaptação dos 
jogos e das intervenções ao nível dos seus alunos e de suas 
diferentes necessidades.  

Em sua tese de doutorado, Campos (2004) analisou 
a importância da realização de oficinas de jogos para o de-
senvolvimento de competências mediadoras de professores 
da Escola Fundamental I. Correspondendo a um objetivo 
metodológico, nessa pesquisa valorizou-se a articulação 
entre teoria e prática para favorecer a construção de proce-
dimentos de ensino, atitudes e formas de interação em sala 
de aula consoantes com a função mediadora do professor. A 
autora adota os pontos de vista de Le Boterf (1997), Perre-
noud (1999) e Sacristàn (1998) e propõe que as competên-
cias refletem e expressam a capacidade dos professores – e 
dos profissionais, em geral – para articular ideias e práticas 
numa determinada situação, à medida que efetuam suces-
sivas construções acerca das coordenações e regulações 
ali presentes. Sendo assim, as competências definem-se 
em ato, no contexto em que são praticadas e em relação 
aos objetivos a que se destinam. Por isso, indicadores de 
competências são úteis para orientar a prática docente, 
desde que suficientemente específicos, contextualizados e 
objetivos. Além disso, eles devem deixar explícito seu vín-
culo com um quadro de referência teórica, já que nunca são 
neutros (Perrenoud, 1999). De acordo com essa perspecti-
va, um segundo objetivo do estudo consistiu na construção 
de indicadores das competências mediadoras, abstraídos 
das práticas dos participantes do projeto formativo. Para 
construir indicadores da função mediadora e propor uma 
alternativa de formação docente consoante, recorreu-se si-
multaneamente a duas fontes teóricas. Uma delas é a Teoria 
da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), formulada 
por Reuven Feuerstein, Klein e Tannenbaum (1991). A outra 
fonte consistiu em resultados de pesquisas realizadas em 
torno do uso do jogo no contexto de ensino-aprendizagem. 
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Feuerstein propõe dez critérios para qualificar uma 
relação mediada. Dentre eles, atribui maior relevância a três: 
intencionalidade/reciprocidade, transcendência e significa-
ção. A maior importância atribuída por Feuerstein a esses 
três critérios deve-se a que eles podem ser observados em 
todas as culturas, sendo assim considerados como critérios 
universais dessa forma de relação. Observe-se que esses 
aspectos são complementares, sustentando-se e enrique-
cendo-se mutuamente para uma efetiva mediação. A inten-
cionalidade/reciprocidade se expressa quando o mediador 
busca mobilizar o mediado para a atividade e consegue 
compartilhar com ele um foco comum. A atividade será um 
mediador se o professor tiver clareza de suas finalidades 
e conhecimento da disciplina. Pelo lado do mediado, sua 
reciprocidade se expressa ao perceber o sentido da tarefa 
e assumi-la como sendo dele, sendo solidário numa ação 
intencional. A transcendência se manifesta pela ampliação 
do aprendido para além da experiência imediata, via repre-
sentação mental e reflexão. O que é vivido com transcen-
dência encontra-se inserido numa rede de relações, como 
um modelo que pode ser reutilizado em situações similares. 
A percepção da realidade deixa de ser fragmentada e episó-
dica e o mediado se descobre num contexto mais integrado. 
A significação, por sua vez, ocorre quando as intervenções 
do mediador destacam as implicações de valor e as atitu-
des que podem estar presentes numa atividade de ensino-
-aprendizagem. O critério de significado traz a energia da 
carga afetiva aos conteúdos de aprendizagem e, para tanto, 
é necessário que o mediador se expresse de modo pessoal 
e autêntico frente a seu mediado. Os demais critérios de uma 
relação mediada, tais como a mediação da competência do 
aluno, de sua individuação e diferenciação psicológica, do 
controle e regulação da sua conduta, da partilha do aprendi-
do, dependem de valores culturais e características do grupo 
social e podem não estar presentes em uma EAM. A Teoria 
da EAM orienta a metodologia do programa de desenvolvi-
mento cognitivo ou Enriquecimento Instrumental (PEI) ela-
borado por Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980), em 
que é valorizada a atividade construtiva do aluno frente a 
problemas lógicos, evitando-se o treino e o ensino direto. 
Na metodologia do PEI, as intervenções baseiam-se em 
perguntas e exemplos e dirigem-se, sobretudo, para o incre-
mento da representação mental e da linguagem verbal. Por 
isso, ela também pode contribuir para o ensino de disciplinas 
curriculares e outros contextos em que a aprendizagem es-
teja em foco, tal como os jogos. Indicações de estratégias e 
diretrizes metodológicas desse programa encontram-se em 
Beltràn (1994), Beltràn e cols. (1994), Beyer (1996), Gomes 
(2002), Mentis (2000), entre outras fontes.  Na proposta das 
oficinas de jogos, as atividades lúdicas são abordadas como 
uma experiência de aprendizagem mediada, sendo que a 
metodologia do PEI foi adaptada ao novo conteúdo, os jo-
gos. 

Para construir essa articulação entre atividades 
com jogos e uma prática de ensino com função mediado-
ra, buscaram-se subsídios em pesquisas acerca do uso de 
jogos em sala de aula (Macedo, 1993, 2000, 2002, 2005, 

2009; Macedo, Petty, & Passos, 1997; Petty & Passos, 
1996; Ribeiro, 2001, 2005; Torres, 2001). Desse modo, 
empregaram-se, nas oficinas de jogos, alguns dos procedi-
mentos metodológicos discutidos por esses autores, como a 
análise do processo de aprendizagem e a revisão dos erros, 
a problematização de fatos ou situações, a discussão e a 
argumentação.  

Considerando os aspectos acima expostos, são dois 
os objetivos do presente estudo: 1) descrever uma metodo-
logia de formação de professoras da Escola Fundamental I, 
a ser empregada em um contexto de supervisão, através de 
oficinas de jogos; 2) identificar, através de um caso, indica-
dores da função mediadora do professor.  

Descrição de uma metodologia 
de formação

Número de participantes. Sugere-se que a forma-
ção seja feita em grupos pequenos de participantes (no má-
ximo dez). Apesar disto, a diversidade nos níveis de ensino 
ou nas especializações dos componentes é bem-vinda.

 Condições para a participação na formação. É 
necessário ter condição para a realização, durante, no míni-
mo, duas horas semanais, de atividades a serem propostas 
aos alunos; ter autorização dos responsáveis pelos alunos 
para realizar filmagens em sala de aula; e redigir relatos 
acerca das atividades para discuti-los nas oficinas de jogos.

Duração e periodicidade. A duração do projeto é um 
semestre de formação, como mínimo, em encontros quinze-
nais com duração de cerca de três horas cada um.  

Materiais e procedimentos: 

Jogos de regras ou quebra-cabeças lógicos. São 
considerados recursos metodológicos excelentes para per-
mitir que professores observem processos de aprendizagem 
em si mesmos e em seus colegas. Tais ações oferecem 
oportunidade aos professores para elaboração de trans-
cendências e construção de significados em vários níveis 
e sentidos. 

Roteiro de análise do ato mental. Possibilita sub-
sidiar a análise do funcionamento cognitivo dos jogadores, 
sejam professores ou alunos. Trata-se de adaptação do 
instrumento denominado Mapa Cognitivo, idealizado por 
Feuerstein e cols. (1980). Uma significativa parcela das ati-
vidades nas oficinas de jogos consiste em reconhecer quais 
aspectos explicitados no roteiro citado são postos em ação 
no jogo e quais estratégias podem ser usadas na orientação 
do processo mental dos alunos.

Textos de apoio. Visam à fundamentação teórica na 
metodologia proposta.   

Planejamento avaliativo. Compõe-se de um esque-
ma para o registro do planejamento semanal das atividades 
em sala de aula, integrado com a avaliação posterior das 
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mesmas. Está baseado naquele sugerido por Beltràn (1994) 
para aplicadores do PEI. 

Vídeos das práticas com jogos em sala de aula. 
São utilizados em diferentes momentos do processo for-
mativo. A primeira, entre a primeira e a segunda sessão de 
supervisão, tem o objetivo de verificar como os professores 
lidam costumeiramente com a situação de ensino e aprendi-
zagem em sala de aula. Com objetivo de acompanhar seus 
progressos, são realizadas mais duas observações grava-
das. Nas sessões de supervisão, os vídeos produzidos são 
assistidos e comentados pelo grupo e pelo(a) formador(a). 

Registros em áudio e por escrito. Subsidiam o 
planejamento da sequência das supervisões e a avaliação 
dos resultados, as gravações em áudio das entrevistas com 
professores participantes e das reuniões de supervisão; as 
anotações do(a) formador(a) em um diário; questionários es-
critos de perguntas abertas, como meio para avaliação parte 
dos participantes acerca da formação. 

Estratégias de Supervisão: as coordenadas gerais 
que orientam a supervisão, coerentes com os princípios da 
experiência mediada, são as seguintes: 

- Respeitar a singularidade de cada participante em 
relação à especificidade da sua turma de alunos, das condi-
ções de seu trabalho e das próprias possibilidades e limites, 
no plano pessoal. Com isso, professores têm liberdade de 
seguir seu próprio ritmo e podem adaptar suas intervenções 
conforme a realidade institucional onde atuam. 

- Procurar observar, graças aos aspectos indicados 
no item anterior, as diferenças de ritmo, envolvimento e 
compreensão dos participantes e procurar atuar de acordo. 
Concomitantemente, procurar identificar e acompanhar as 
linhas gerais de desenvolvimento do grupo.

- Qualificar os professores na observação dos pro-
cessos de aprendizagem de seus alunos, desse modo, 
contribuindo para o incremento da intencionalidade de suas 
intervenções. 

- Adotar, como critério de progresso na formação, a 
autoavaliação e a expressão da tomada de consciência do 
professor a respeito de suas práticas de ensino, em seus 
pontos fortes ou deficientes. 

A seguir são descritas as estratégias de formação 
empregadas e são indicados, resumidamente, alguns dos 
procedimentos direcionados à consecução dessas estraté-
gias, consoantes, elas também, com os principais critérios 
da aprendizagem: 

Intencionalidade-reciprocidade – Estratégias: 
Reconhecer as condições de trabalho das professoras na 
instituição e coletar dados sobre a sua prática com jogos 
em sala de aula. Inteirar-se da visão das coordenadoras ou 
diretoras em relação ao valor dos jogos para o processo de 
ensino-aprendizagem. Promover competências para ava-
liar e orientar os processos de aprendizagem dos alunos. 
Propiciar domínio de intervenções mediadoras no contexto 
dos jogos. Procedimentos: Estudo e discussão de textos 
de apoio. Entrevistas com a direção ou a coordenação pe-
dagógica das escolas e com a professora. Observações 
gravadas da prática com jogos em sala de aula; Análise das 

observações gravadas. Prática dos jogos e da avaliação 
do próprio funcionamento ao jogar. Discussão acerca dos 
resultados das intervenções, com subsídio dos planejamen-
tos avaliativos elaborados pelas professoras. Discussão e 
elaboração de intervenções específicas para lidar com as 
situações de ensino trazidas pelas professoras. 

Significado – Estratégias: Promover relações entre 
teoria e prática. Valorização de atividades diversificadas em 
torno dos jogos que ofereçam contexto para a discussão co-
letiva, o apoio entre pares, a comunicação dos argumentos, 
a partilha do aprendido, entre outras atitudes relevantes ao 
desenvolvimento dos alunos. Procedimentos: Orientação 
do planejamento das atividades com jogos, com ênfase nas 
atividades coletivas e na comunicação verbal, como, por 
exemplo: jogos em equipes, duplas ou trios e incentivo ao 
uso de vocabulário conceitual e cognitivo, contextualizados 
nas atividades.  

Transcendência – Estratégias: Elaborar e con-
solidar práticas de didática ativa. Sustentar a autonomia 
das professoras nas competências de mediação. Propiciar 
relações entre jogos e conteúdos disciplinares. Orientar a 
formação de critérios para seleção de atividades didáticas. 
Procedimentos: Orientação para pesquisas de atividades 
didáticas nas áreas de matemática, artes, geografia e es-
crita, relacionadas às noções e habilidades mobilizadas nos 
jogos. Organização de uma coletânea dessas atividades a 
partir das pesquisas das professoras. Discussão sobre as 
implicações de uma metodologia ativa para as práticas de 
ensino das participantes, suas possibilidades e limites. 

Indicadores da função mediadora 
do professor - Caso Juliana

No tópico anterior, consideramos o primeiro objetivo 
deste trabalho, que consistiu na proposição de uma meto-
dologia de formação por intermédio de oficinas de jogos. 
Para atender ao segundo objetivo - analisar indicadores da 
função mediadora do professor - apresentaremos a sínte-
se de um caso extraído do trabalho de Campos (2004). Os 
observáveis aqui analisados consistem nas atitudes e nos 
procedimentos da professora que chamaremos de Juliana 
(nome fictício), considerados em relação aos critérios de 
mediação já citados: intencionalidade e concomitante busca 
da reciprocidade do aluno; transcendência dos conteúdos; 
significado ou valor dos mesmos. Juliana foi a professora es-
colhida no estudo de caso não apenas pela importância dos 
problemas que vivia em sala de aula, mas também porque 
se manteve ativa e presente durante todo o período de for-
mação. Ela contava com onze anos de experiência docen-
te, oito deles em classes de terceira série, em uma escola 
municipal no interior do Estado de São Paulo. Usava jogos 
em sala de aula, com finalidade recreativa e pedagógica, e 
sua expectativa ao participar das oficinas de jogo era melhor 
fundamentar esta prática.
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Para essa análise, privilegiamos os dados obtidos 
nas observações gravadas em sua sala de aula. Valorizamos 
este recurso porque permite: 1) descrever os procedimentos 
de ensino, situando-os no contexto onde a professora os 
exerceu; 2) inferir acerca da pertinência desses procedi-
mentos em relação aos objetivos a que se destinavam; e 3) 
validar a identificação de indicadores da função mediadora 
do professor. 

Na sequência, expomos a descrição das cenas gra-
vadas durante as três observações em sala de aula da pro-
fessora. Ao final de cada descrição, fazemos a interpretação 
acerca das intervenções da professora, com relação aos 
critérios de mediação. 

Primeira observação: Contexto de apresentação 
aos alunos do jogo Lig-4. 

Apresenta o jogo Lig-4: demonstra na lousa quadri-
culada como desenhar um quadrado 7x6; leva alunos a ob-
servar a estrutura do tabuleiro, questionando sobre a quanti-
dade de espaços ou quadrados: “Quantos quadrados temos 
com 7 colunas e 6 fileiras?”; faz relação com conhecimentos 
prévios (jogo da velha) e os associa com as regras do Lig-4; 
desenha as direções possíveis dos alinhamentos e explicita 
o vocabulário espacial pertinente; chama duas crianças à 
lousa para jogar. Alunos observam a partida em silêncio. 
Ao final da partida, professora comenta o processo e alerta 
sobre a necessidade de se levar em conta as jogadas do 
adversário para fazer suas jogadas.  Demonstra na lousa 
uma jogada vencedora: a dupla saída. Fornece aos alunos 
papel quadriculado como material para o jogo. Instrui para 
que desenhem o tabuleiro do jogo em 7 colunas e 6 fileiras. 
Pede que alunos se agrupem em duplas para jogar. Todos 
se levantam e começam a falar entre si. Há grande ruído. 
Um aluno passa carregando cadeira acima da cabeça e vai 
se sentar do outro lado da sala. Juliana aponta a demora 
nessa organização das duplas e cobra ordem na formação 
das duplas. Gesticula, indicando como as crianças devem 
se posicionar. Não é ouvida. Instrui sobre uso da folha para 
fazer várias partidas. Retoma instrução sobre o procedi-
mento de construir quadrado 7x6 nas folhas de papel. No 
decorrer das partidas, percorre a sala, observando as duplas 
e oferecendo orientação aos jogadores. Responde dúvida 
de uma dupla e, em seguida, dirige-se à turma, mostrando 
a dúvida na lousa e orientando sobre a regra. Muitos não 
prestam atenção e continuam jogando. Dirige-se ao grupo 
mais algumas vezes, alertando para dificuldades que es-
tavam ocorrendo, porém não recebe atenção dos alunos, 
muito envolvidos no jogo. Visão da sala de aula, mostrando 
os trabalhos da turma afixados nas paredes: há trabalhos 
artísticos coloridos, com uso de linhas em diferentes senti-
dos e vários mapas da cidade e do município. Novamente, 
crianças procuram Juliana com dúvidas. Ela orienta esses 
alunos. Crianças dialogam espontaneamente nas duplas e 
em pequenos grupos sobre as regras, as jogadas, os resul-
tados das partidas. Juliana pede atenção e silêncio várias 
vezes. Interrompe a atividade, avisando para colocarem 
nome nas folhas das partidas e entregarem. Começa a re-

colher o material. Pede para formar grupos de quatro alunos 
nos mesmos lugares, aproveitando essa organização para 
outra atividade. Há nova agitação na sala. Alguns alunos 
mudam de lugar de novo.

Comentário geral: Seus recursos para a orientação 
dos processos dos alunos enfraquecem-se à medida que 
avança na atividade. Ela prolongou o tempo das partidas 
em detrimento do resgate do processo com os alunos, não 
valorizando a socialização das dificuldades e das soluções 
encontradas. 

Segunda observação: Contexto de resolução de 
situações-problema acerca do jogo Lig-4.  

A uma instrução da professora, os alunos organizam-
-se nas duplas, virando as carteiras de frente para o colega 
que estava ao lado. Iniciam rapidamente as partidas. Após 
cerca de 10 minutos, a professora encerra as partidas e 
propõe a resolução de situações-problema sobre jogadas 
no Lig-4. Distribui folhas impressas com vários tabuleiros 
desenhados, com letras e números marcados nas suas bor-
das, formando um sistema de coordenadas na vertical e na 
horizontal. Os problemas solicitam uma decisão acerca das 
melhores jogadas a serem realizadas em um determinado 
momento de uma partida hipotética. Sempre em duplas, 
alunos marcam nos tabuleiros impressos as suas opções 
de jogadas; em seguida escrevem uma explicação para a 
resposta dada. Os alunos identificam verbalmente as posi-
ções das peças nos tabuleiros, empregando as notações de 
letras e números. Professora percorre a sala e interage nas 
duplas: observa as respostas, questiona as soluções dadas, 
pedindo justificativa verbal a alguns alunos. Professora per-
manece um período maior de tempo com uma aluna que 
apresenta maior dificuldade para reconhecer as possibilida-
des de alinhamento e encontrar as respostas; para tanto, 
ela emprega uma régua e a desloca aos poucos nas fileiras 
e colunas do tabuleiro impresso, para que a aluna identifi-
que os espaços vazios onde poderia fazer os alinhamentos. 
Após 20 minutos, encerra esse trabalho em duplas e inicia a 
discussão das soluções dadas aos problemas. Coloca-se à 
frente da turma, desenha o tabuleiro na lousa e nele marca 
letras na horizontal e números na vertical, de forma idên-
tica à usada nas folhas dos alunos. A professora reproduz 
um problema no tabuleiro da lousa, localizando as jogadas 
com apoio das coordenadas. Lê as perguntas e solicita aos 
alunos suas respostas. As crianças participam, oferecendo 
suas respostas e justificando a razão.

Comentário geral: a intencionalidade da atividade 
consistiu em favorecer aos alunos uma representação sobre 
o jogo, com intervenções dirigidas para a reflexão. O empre-
go do tempo e do espaço expressa essa intencionalidade: 1) 
a introdução da proposta e a organização das duplas foram 
rápidas, sendo que os alunos corresponderam, mostrando 
condição de autonomia e organização; 2) o tempo desti-
nado à elaboração interna, no trabalho em duplas, foi bem 
mais amplo, cerca de 30 minutos; 3) a mediação coletiva 
ocupou os 15 minutos finais da observação. Ela avaliou a 
diferença entre os alunos quanto à compreensão do jogo e 

Função mediadora do professor   *   Maria Célia Rabello Malta Campos & Lino de Macedo



216

orientou os alunos de acordo com sua observação, sendo 
flexível nos recursos empregados. A importância do respeito 
às diferentes opiniões e da necessidade da justificativa das 
respostas conferiram significado especial à atividade. Não 
foram registradas intervenções orientadas pelo critério da 
transcendência. 

Terceira observação: Contexto de um desafio rela-
cionado às estratégias do jogo TATETI. 

Juliana propõe retomar o TATETI, jogo que os alu-
nos já conheciam. Ela coloca um problema à turma: “Há um 
lugar melhor para se colocar ao iniciar o jogo?”. Alguns res-
pondem que a posição central do tabuleiro garante a vitória, 
outros discordam. Juliana pede que os alunos se agrupem 
em trios. Os alunos se organizam com prontidão. Ela dis-
tribui o material do jogo aos alunos (tabuleiro e seis peças, 
sendo três para cada jogador). Entrega também uma ficha 
para o registro das partidas: uma coluna para registro do 
nome do aluno que iniciou a partida, outra coluna para mar-
car qual a posição do tabuleiro por onde o jogador iniciou a 
partida; a terceira coluna para marcar quem ganhou o jogo. 
Juliana instrui os alunos sobre o registro: devem marcar a 
ordem das jogadas dos dois oponentes e, na coluna late-
ral, indicarão a colocação das fichas, com uso do código 
de letras e números. Indicarão também o vencedor de cada 
partida. Os alunos jogam e o terceiro componente do trio 
se encarregava dessas anotações. Há calma e ordem na 
classe. Observa-se que as paredes da sala estão cobertas 
de material de estudo: há mapas do Estado, do Brasil e do 
município. No mural, há mapas de ruas da cidade com le-
gendas e itinerários marcados a cores. Após 20 minutos de 
início da atividade, ela encerra as partidas e passa a discutir 
o que encontraram. Coloca perguntas: “Quem começou 
colocando no ponto central, ganhou a partida? Será que 
há outras posições favoráveis? Ganhar a partida depende 
apenas do lugar na colocação inicial das peças?” Vários alu-
nos respondem, dizendo que nem sempre a posição central 
garante a vitória, pois as pontas também podem favorecer o 
jogador. Dirige o questionamento para pensarem em outros 
contextos de vida: “Onde usam o que aprenderam no jogo? 
Como é jogar sem planejar? E onde mais se planeja? Lem-
bram do caso do aluno que não se planejou devidamente e 
não conseguiu fazer o programa de lazer no clube com um 
amigo convidado porque que não levara a sua carteira de 
sócio. Juliana faz outra pergunta: “E para que serve a orien-
tação espacial? Onde se usa?”. Um aluno responde que 
“ajuda para não se perder”. Outro aluno lembra: “Encontrar 
os pontos nos mapas, com as letras”. Ela prossegue, inda-
gando: “O que usamos no tabuleiro e que também está ali 
nos mapas? Como foi encontrar algumas cidades no mapa, 
sem coordenadas, e no outro mapa, com coordenadas?”. 
Alguns alunos respondem que encontraram mais facilidade 
ao usarem as coordenadas. 

Comentário geral: A intencionalidade se dirige para 
a orientação da necessidade de um comportamento metódi-
co para coleta das informações, além de uma conduta com-
parativa para a análise e síntese dos dados, mediante a pre-

paração de material adequado para o registro das jogadas e 
emprego de perguntas dirigidas à formulação e verificação 
de hipóteses. Expressa a mediação da transcendência ao 
questionar acerca das relações entre as habilidades apren-
didas com o jogo e aquelas demandadas pelas situações 
cotidianas ou de estudo. 

Síntese dos indicadores da 
função mediadora do professor

A análise das observações gravadas da professora 
Juliana permitiu a identificação de alguns indicadores da 
função mediadora que sintetizamos na sequência. 

Critério de Intencionalidade - Reciprocidade: Ges-
tão do tempo, da organização do espaço e dos jogadores, 
da organização prévia de materiais e recursos, coerentes 
com os objetivos da atividade planejada. Mobilização dos 
alunos para a atividade e manutenção de seu interesse. 
Atendimento de necessidades de desenvolvimento dos alu-
nos, contemplando suas diferenças de aprendizagem. 

Critério da Transcendência: Orientação de analo-
gias entre a atividade em sala de aula e outras dimensões 
da vida e do aprendizado escolar. 

Critério do Significado: Organização de atividades 
que valorizam certas atitudes e habilidades dos alunos, 
como cooperação, argumentação, exercício do respeito às 
regras e ao colega, conduta metódica e verificação de hi-
póteses. 

Discussão 
Valoriza-se o conceito de mediação aplicado ao 

contexto de ensino-aprendizagem porque ele expressa uma 
forma de relação em que o professor orienta processos de 
construção de conhecimento do aluno, empregando, de 
modo flexível, os meios necessários para mobilizar o inte-
resse e a ação do aprendiz, adaptando-os as suas neces-
sidades específicas, bem como à especificidade do objeto 
a ser dominado. Nesse estudo, as competências na função 
mediadora do professor foram identificadas com apoio na 
Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), na 
qual se explicitam certas qualidades indispensáveis a uma 
relação mediada com o conhecimento. O referencial teórico 
empregado possibilita a formulação de indicadores, sufi-
cientemente objetivos e explícitos, do que seja uma prática 
de ensino que se quer mediadora, desse modo permitindo 
ultrapassar os modismos e a imprecisão de conceitos que 
dificultam a qualificação da ação docente.

Em relação à metodologia de formação descrita, a 
sua hipótese orientadora, coerente com os pressupostos 
teóricos da mediação, é a de que ela mesma deveria ser-
vir como elemento mediador na formação continuada do 
professor. Trabalhou-se com a ideia de que atividades de 
ensino funcionam como mediadoras entre o conhecimento e 
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os alunos (no caso, as professoras participantes da forma-
ção), se e quando se constituem como um problema, orien-
tado para a construção de novos conhecimentos (Macedo, 
2002; Macedo, Petty, & Passos, 1997). Assim, no contexto 
das oficinas, os professores jogam e propõem os mesmos 
jogos a seus alunos, planejam suas estratégias e revisam 
os resultados de suas intervenções com a orientação da 
supervisão. Tendo em vista o conceito de competência pro-
fissional e, particularmente, de competência de ensino, tal 
como explicitado por autores como Le Boterf (1997), Perre-
noud (1999), Sacristàn (1998), a formação foi organizada de 
modo a contribuir para ampliar a capacidade dos professo-
res para articular suas ideias com suas práticas de ensino, 
de forma situada e contextualizada. Nessa mesma linha de 
pensamento, destaca-se a importância de os professores 
terem liberdade para criar recursos e organizar situações 
em sala de aula que pudessem expressar, na prática, os 
princípios centrais de uma relação mediada frente às ca-
racterísticas de seus alunos e aos problemas que emergem 
no ambiente da aula. A modalidade formativa proposta, 
enquanto mediadora, contribui para afastar os professores 
do modelo das “receitas prontas”, que imobilizam o docente 
num lugar de dependência e que reforçam uma repetição 
mecânica e intuitiva das práticas de ensino. Ainda quanto 
à metodologia de formação, destacamos o duplo valor do 
jogo, ao mobilizar a relação entre formador e professores 
e destes com seus alunos. Entendemos que o jogo pode 
ocupar esse lugar de mediador ao possibilitar a identificação 
dos elementos comuns que fazem um elo entre as duas si-
tuações de ensino-aprendizagem vividas pelos professores, 
a supervisão em oficinas de jogos e as situações em sala 
de aula. Os aspectos comuns são os materiais, recursos, 
formas de organização, atitudes, papéis de professor e de 
aluno. Desse modo, o jogo serviu para promover relações 
entre as práticas de jogos com os alunos e as situações de 
ensino formal, justificando mudanças na visão do professor 
acerca de sua função em sala de aula. 

Dada a relevância atual conferida à função media-
dora do professor, procurou-se identificar um conjunto de 
indicadores das competências mediadoras dos processos 
de aprendizagem, de modo que fossem úteis em projetos de 
formação de professores. Nesse processo, são enfatizadas 
as práticas com qualidade de mediação, através de deter-
minados aspectos que se apresentam de forma interdepen-
dente na ação docente: a intencionalidade da intervenção do 
professor, no sentido de obter a reciprocidade do aluno; e a 
transcendência, entendida como ampliação dos conteúdos 
aprendidos para outros contextos da experiência da criança, 
no tempo e no espaço, constituindo-se em aprendizagens 
com maior carga de significado. 

Através do caso Juliana, é possível perceber-se 
a construção gradual dessas competências mediadoras. 
Verifica-se que, para exercer a mediação, é necessário que 
o professor faça, ele mesmo, um percurso que se inicia 
no clareamento e na explicitação de suas intenções e que 
prossegue na busca de novos (e próprios) sentidos para os 
fatos. Assim, os procedimentos da professora progrediram 

melhor e mais rapidamente em relação ao critério de inten-
cionalidade-reciprocidade. Sendo ela docente experimenta-
da e motivada, colocou em prática diversas estratégias que 
conseguiram mobilizar o envolvimento dos alunos nas ativi-
dades. Porém, em relação aos critérios de transcendência e 
de significado, identificou-se uma progressão mais lenta que 
parece ter acompanhado o processo de conscientização da 
professora acerca de suas funções em sala de aula, das 
relações com os seus alunos e com o ambiente escolar. De 
fato, como poderia ela animar os alunos a se perguntar sobre 
o sentido das situações e dos fenômenos (o porquê? O para 
quê?), se não o fizesse primeiro em relação a si mesma? 
Le Boterf, ao discutir as condições para o desenvolvimento 
de competências no campo profissional, aponta a necessi-
dade do sentido da ação para o querer agir: “O profissional 
mobiliza suas competências em função de um projeto que 
comporta para ele uma significação, ao qual ele confere um 
sentido” (Le Boterf, 1997, p. 185). A análise do caso Juliana 
desvela esse processo de mobilização da professora para 
assumir plenamente a orientação da reflexão de seus alunos 
e parece indicar que fatores como tempo, oportunidade de 
experimentação e de reflexão são determinantes para que 
o profissional ganhe domínio sobre os requisitos de uma 
relação mediadora em uma situação complexa, tal como é 
a sala de aula.

Considerações finais
Descreveu-se um projeto de formação da função 

mediadora do professor, consistindo em encontros regula-
res com finalidade de supervisão para o uso de jogos em 
sala de aula. Procurou-se evidenciar indicadores do de-
senvolvimento de competências mediadoras do professor 
contextualizadas na orientação de competências desejadas 
para os alunos, tais como o domínio de técnicas, de habi-
lidades cognitivas e de atitudes favoráveis à resolução de 
problemas e desafios, tanto na aprendizagem escolar como 
no convívio social. Desse modo, o trabalho contribui para 
a discussão acerca da relação entre jogos, orientação do 
desenvolvimento cognitivo e ensino de conteúdos escolares. 
Além disso, o caso apresentado permite valorizar propostas 
de formação docente centradas na prática da reflexão e da 
progressiva conscientização do professor. Nessa aborda-
gem, as oficinas de jogos podem se constituir em alternativa 
valiosa para a formação do professor, dando-lhe subsídios 
para construir e dominar formas diferenciadas de interven-
ção e de relação em sala de aula no sentido da mediação. 
Outra decorrência do estudo consiste em fomentar interesse 
por outras pesquisas que possam ampliar o conhecimento 
acerca do emprego de observações gravadas na formação 
docente, dado o valor que esse recurso mostrou ter. 

Função mediadora do professor   *   Maria Célia Rabello Malta Campos & Lino de Macedo
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Formação ética para a cidadania: reorganizando 
contingências na interação professor-aluno

Juliana Ferreira da Rocha 
Kester Carrara

Resumo

Este estudo baseou-se no pressuposto de que os professores constituem importantes modelos e funcionam como ambiente social relevante 
para a emissão de comportamentos de seus alunos. Nessa perspectiva, avaliou o efeito de um programa instrucional desenvolvido com duas 
professoras do ensino fundamental sobre a aquisição, por seus alunos, de repertórios fundamentais para o desenvolvimento de relações 
interpessoais condizentes com o exercício da cidadania. O programa consistiu na apresentação de comportamentos socialmente habilidosos 
como elogiar, dar feedback positivo e pedir mudança de comportamento, que visavam instruir as professoras à  aplicação e habilidades requeridas 
em áreas do funcionamento socioafetivo coerentes com comportamentos pró-éticos e pró-sociais de seus alunos. Os efeitos do procedimento de 
capacitação foram verificados a partir das avaliações de desempenho dos alunos antes e depois da etapa de intervenção. Os resultados obtidos 
sugerem que a intervenção com as professoras foi efetiva no desenvolvimento de repertório de comportamentos pró-éticos das crianças.
Palavras-chave: Cidadania, políticas públicas, habilidades sociais.

Ethical development to the citizenship: reorganizing contingencies in 
interaction teacher-student

Abstract 

In this work we argue that teachers are important and relevant standards that may influence on their students behavior. In this sense, we evaluate 
a teaching program, developed with Elementary school teachers. We observe the purchase by students of important fundamental repertoire to 
the development of interpersonal relation according to the citizenship practice. The program was made by a presenting skilful social behavior 
such as, praising, giving positive feedback, asking a behavior´s change that aimed to teach teachers how to apply the desired skills on affective 
social work., according to pro-ethical  and pro-social behaviou with their students. The students´ procedures  were verified before and after the 
intervention´s stage. The results suggest that the interaction with teachers were effective on the childen´s   pro-ethics repertoire.
Keywords:  Citizenship, public policies, social skills.

Formación ética para la ciudadanía: reorganizando contingencias en la 
interacción profesor-alumno

Resumen 

Este estudio se basa en el supuesto de que los profesores constituyen importantes modelos y funcionan como ambiente social relevante 
para la emisión de comportamientos de sus alumnos. Bajo esta perspectiva, se evaluó el efecto de un programa instructivo desarrollado 
con dos profesoras de enseñanza básica sobre la adquisición, por parte de sus alumnos, de repertorios fundamentales para el desarrollo de 
relaciones interpersonales coherentes con el ejercicio de ciudadanía. El programa consistió en la presentación de comportamientos socialmente 
habilidosos como elogiar, dar feedback positivo y pedir cambio de comportamiento, que buscaban instruir las profesoras para la aplicación de 
habilidades requeridas en áreas de funcionamiento socio-afectivo coherentes con comportamientos pro-éticos y pro-sociales de sus alumnos. 
Los efectos del procedimiento de capacitación se verificaron a partir de las evaluaciones de rendimiento de los alumnos antes y después de la 
etapa de intervención. Los resultados obtenidos sugieren que la intervención con las profesoras fue efectiva en el desarrollo de repertorio de 
comportamientos pro-éticos de los niños.
Palabras Clave: Ciudadanía, políticas públicas, habilidades sociales.
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Introdução
A conquista da cidadania constitui-se na consolida-

ção da democracia e na busca de igualdade e justiça nas 
relações sociais, mediante uma participação ativa nas prá-
ticas culturais vigentes. Contudo, não se pode restringir a 
cidadania apenas ao exercício dos direitos registrados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) ou 
de documentos com finalidade similar. O termo “cidadania” 
deve abranger aspectos políticos e filosóficos de uma so-
ciedade, desvinculando-se dos conceitos de concessão e 
manipulação e sugerindo a construção de competências 
e habilidades de efetiva participação em práticas culturais 
presentes no contexto social. Nesse sentido, a participação 
dos indivíduos na organização e funcionamento da socieda-
de depende das características de seu repertório pró-ético e 
pró-social. As denominações “comportamentos pró-éticos” e 
“comportamentos pró-sociais” remetem a comportamentos 
preliminares que funcionam como pré-requisitos e são com-
patíveis com o exercício de interações sociais cooperativas, 
construtivas e dirigidas à busca da equidade e justiça social.

O conceito de cidadania é caracterizado de acordo 
com a política, economia e cultura de uma civilização, es-
tando sujeito a transformações vinculadas a essas dimen-
sões. Para caracterizar uma sociedade, faz-se necessário 
conhecer as peculiaridades de suas práticas culturais e o 
momento histórico vigente, visto que, conforme Bobbio 
(1992), “o que parece fundamental numa época histórica e 
numa determinada civilização não é fundamental em outras 
épocas e em outras culturas” (p.19). Essa caracterização e 
esclarecimento da dinâmica das práticas culturais é impres-
cindível para a viabilização de mudanças no contexto das 
interações indivíduo-sociedade, o que constitui foco central 
de análise do desenvolvimento individual e das práticas cul-
turais. Para Carrara e cols. (2004), “é nas interações sociais 
que os indivíduos organizam a sociedade e, consequente-
mente, estabelecem os padrões culturais que dão sentido e 
significado ao contexto coletivo” (p.15). 

Nesse contexto, para que haja uma interação etica-
mente bem qualificada, as pessoas devem ser capazes de 
compreender os sentimentos uns dos outros e de demonstrar 
tal compreensão de maneira verbal ou não verbal sob uma 
perspectiva empática (Falcone, 1998). Os indivíduos que 
desenvolvem tal competência têm sido caracterizados como 
socialmente habilidosos por distintas mediações teóricas em 
Psicologia. Na visão da Análise do Comportamento, “saber 
comportar-se de forma socialmente habilidosa possivelmen-
te contribui para a aquisição de comportamentos pró-éticos 
e pró-sociais” (Carrara e cols., 2004, p.11) e, provavelmente, 
contribui para a identificação, constituição e consolidação da 
cidadania.

A construção da cidadania pressupõe a instrumentali-
zação dos indivíduos para a participação motivada e compe-
tente na organização e funcionamento da vida pública. Essa 
participação deve estar voltada para o “bem da cultura”, o 
que implica ações que preservem a cultura e evitem práticas 
para ela deletérias e até letais, “como a superpopulação, a 

devastação do meio-ambiente, a poluição e a possibilidade 
de holocausto nuclear” (Skinner, 1971).

Por outro lado, algumas práticas culturais constituem-
-se em graves problemas para a sobrevivência das culturas 
humanas. Segundo Del Prette e Del Prette (2001a),

(...) o avanço do neoliberalismo, com a exploração 
incontrolada dos recursos da Terra, criou problemas de 
difícil solução e pode representar uma ameaça à vida 
em muitos lugares em prazo não muito longo. Dentre os 
maiores desafios estão a proteção ambiental, a distribuição 
de alimentos a todos os povos, o destino do lixo, em 
especial os não degradáveis, a democratização do acesso 
ao conhecimento e a tecnologia e o controle de endemias 
e epidemias. Tais problemas não possuem soluções 
exclusivamente técnico-científicas ou econômicas e 
políticas: requerem novos padrões relacionais entre nações, 
entre grupos e entre pessoas (p.70).  

Embora o avanço do neoliberalismo tenha contribuí-
do para a intensificação do consumismo, ao afirmar noções 
e valores individualistas calcados no ter em detrimento do 
ser, “um novo paradigma emerge, ainda que timidamente, 
privilegiando as relações e a qualidade de vida como fon-
tes de realização pessoal” (Del Prette & Del Prette, 2001a, 
p.70). Essa mudança de paradigma é proporcionada a partir 
da construção da cidadania, na qual o indivíduo sai da condi-
ção passiva e passa à ativa, exercendo contracontrole sobre 
as instituições detentoras do poder vigente. 

Skinner descreve outros dois tipos de bens, os bens 
pessoais e os bens dos outros. Segundo interpretam Dittri-
ch e Abib (2004), bens pessoais são reforçadores positivos 
em relação ao comportamento da pessoa que os produz, 
enquanto que bens dos outros são aqueles que, ainda que 
produzidos por certo indivíduo, resultam em reforçamento 
positivo para o comportamento de outras pessoas que não 
o próprio indivíduo. A junção dos bens pessoais e dos bens 
dos outros com o bem da cultura fortalece projetos coletivos. 
“Ao participar de uma relação social o indivíduo se comporta 
visando dois bens, o seu e o de outros” (Abib, 2001, p. 109). 
Ou seja, para o autor, quando o indivíduo se comporta vi-
sando ao bem de outros, objetiva também, intencionalmente 
ou não, seu próprio bem.  Retomando Skinner: “(...) o am-
biente social em parte é o resultado daqueles procedimentos 
do grupo que geram o comportamento ético e a extensão 
desses procedimentos aos usos e aos costumes” (Skinner, 
1953/2000, p. 392).

A cidadania, nesse contexto, remete-nos à articula-
ção entre as múltiplas aspirações individuais e o interesse 
coletivo. “(...) a noção de cidadania se articula, portanto, à de 
construção e reconstrução da identidade pessoal/social, me-
diando, por essa via, a emergência de ações coletivas que 
buscam uma reparação ou um equilíbrio nas relações entre 
categorias sociais” (Del Prette & Del Prette, 2001b, p. 75).

Nesse contexto, o treino de habilidades sociais pos-
sui fundamental importância na superação do individualismo 
em favor da coletividade. Tendo desenvolvido comportamen-
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to socialmente habilidoso, o indivíduo emitirá uma série de 
respostas apropriadas e/ou requeridas e aprovadas pela 
comunidade, o que facilitará o seu engajamento em grupos 
sociais. É evidente que resta aí a discussão ética das pres-
crições: a quem serve ou a quem interessam os comporta-
mentos emitidos? Eles resultam, ainda que em longo prazo, 
em benefício para a maioria das pessoas? Na hipótese posi-
tiva, isto se dará sem prejuízo de populações minoritárias ou 
de membros individuais do grupo?

Pensar em práticas culturais que favoreçam o bem 
da cultura não se restringe apenas a um planejamento cultu-
ral para evitar práticas prejudiciais, mas também ao reforça-
mento de novas práticas que são favoráveis aos indivíduos 
e às culturas. “É necessário descobrir, inventar e fortalecer 
práticas que promovam a sobrevivência dos indivíduos e 
das culturas” (Abib, 2001, p. 110).

Conforme Abib (2001), o conceito de sobrevivência 
não deve estar atrelado à noção de práticas competitivas 
entre culturas ou entre pessoas e grupos no interior de cul-
turas, sugerindo compromisso com um darwinismo social, 
no qual o comportamento agressivo é exaltado. O autor 
ressalta que “práticas de sobrevivência cultural referem-se, 
então, a práticas que contribuem para construir uma cultura 
mais pacífica, e os que se engajam nessas práticas visam 
o pacifismo” (p. 111). Isso significa promover cooperação, 
solidariedade e mútuo apoio.

Por outro lado, é notório que a passividade das 
pessoas frente à construção da cidadania pode conduzir ao 
estranhamento e à alienação. Para Abib (2001):

(...) isso significa dizer que, como na maioria das vezes, 
o comportamento das pessoas, em vez de ser modelado 
por contingências, é governado por regras; elas não têm 
experiência direta nem com os comportamentos, nem com 
as situações, nem com as consequências de suas ações. As 
pessoas desenvolvem então uma relação de estranhamento 
como o seu mundo, um mundo onde a experiência com a 
produção pessoal de bens culturais é substituída meramente 
por seu consumo. (...) Ou seja, as sociedades desenvolvidas 
ou maduras estão formando pessoas alienadas de seu 
mundo e incapazes ao mesmo tempo de compreender 
outros mundos. (p.112).

Com a consolidação democrática no país, o enfoque 
da escola pública nos conteúdos passou a ceder espaço 
para uma ênfase na formação ético-moral do alunado, tema 
transversal que objetiva a formação de cidadãos participan-
tes nas decisões políticas e na difusão do conhecimento 
dentro de um contexto cooperativo. Essa iniciativa, apoiada 
nos planos políticos e em vários programas de ação dos 
governos municipais, estaduais e federal nos últimos anos, 
atualmente tende à ampliação e estabelecimento de forma-
ção acadêmica mais completa, competente e politicamente 
correta em todos os níveis de ensino. Uma exigência cada 
vez mais observável, em tempos recentes, é que o proces-
so educacional vise, para além da compatibilidade entre os 

conteúdos ensinados e as demandas sociais, à formação 
ética geral do cidadão.

A preocupação com a formação ético-moral destina-
da à capacitação da população para consolidar os melhores 
valores sociais compatíveis com a cidadania é visível em 
documentos orientadores, como, por exemplo: Lei de Dire-
trizes e Bases (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) e Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil (RCNEI).

Para Del Prette e Del Prette (2001b), a escola, em 
particular, é um espaço privilegiado, onde se dá um conjunto 
de interações sociais que se pretendem educativas. Esse 
espaço possibilita a emissão de comportamentos pró-éticos 
e pró-sociais, visto que a criança depende da existência 
de condições favoráveis em seu meio que a levem a isso 
(Robinson, 2001). Dessa forma, intervir no meio, disponibili-
zando consequências favoráveis, amplia a probabilidade de 
que comportamentos socialmente e/ou eticamente elegíveis 
ocorram. Como consta na legislação orientadora:

(...) nas interações sociais se dá a ampliação dos laços 
afetivos que as crianças podem estabelecer com as 
outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o 
reconhecimento do outro e a constatação das diferenças 
entre as pessoas sejam valorizadas e aproveitadas para o 
enriquecimento de si próprias (Brasil, 1998,  p. 11). 

 Sob a perspectiva ético-moral, os comportamentos pró-
éticos e pró-sociais funcionam como repertório básico que 
a criança pode e deve aprender e utilizar, desde logo, no 
convívio com seus pares mais próximos, como os adultos da 
família, os colegas da própria escola e em quaisquer outras 
situações de interação, de caráter lúdico ou socializante. 
O desenvolvimento dessa competência permite a essas 
crianças agirem como disseminadores, para outras turmas, 
de habilidades educacionais diversas para assegurar o 
desenvolvimento da cidadania.

Skinner (1953/2000) sugere que a instituição educa-
cional deve não só divulgar o saber, mas ensinar o estu-
dante a pensar, a observar, a reunir materiais relevantes, a 
organizá-los e a propor soluções para problemas. Del Prette 
e Del Prette (2005a) relatam a importância de se priorizar o 
desenvolvimento de valores e comportamentos pró-sociais 
na escola, com destaque para empatia, solução de proble-
mas interpessoais e controle da impulsividade e da raiva. Os 
mesmos autores destacam que as habilidades sociais são 
requisitos para os alunos participarem mais ativamente nas 
interações sociais educativas em sala de aula, assegurando 
a promoção de interações mais gratificantes e a participação 
na sociedade.

O processo educacional direcionado para o desen-
volvimento de competências desejáveis no aluno, visando 
ao preparo para atividades produtivas, assegura também o 
desenvolvimento de capacidades condizentes com o exercí-
cio da cidadania. Ao promover a ampliação de habilidades 
sociais, a escola estará garantindo a sua função de ser res-
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ponsável, em grande parte, pelo desenvolvimento de ações 
que visem à formação de indivíduos participativos, reflexivos 
e críticos da realidade e, consequentemente, fundamenta-
dos para transformá-la.  Nesse sentido, a escola possibilitará 
condições para que seus alunos possam superar a condição 
de receptáculos passivos para atuarem como indivíduos ati-
vos no meio social.

A formação ético-moral do cidadão não se constitui 
repentinamente numa determinada fase do ciclo vital, nem 
se dá mediante simples exposição às regras sobre o compor-
tamento ético ou a documentos formais sancionados pelas 
agências de controle social. A formação para a cidadania se 
consolida na medida em que, desde as primeiras interações 
sociais, as condições essenciais de formação do caráter 
estejam presentes e se organizem contingências para a sua 
instalação e manutenção. Seguramente, é na infância e na 
adolescência que podem ser assegurados os pré-requisitos 
essenciais para tal,

(...) embora a compreensão mais elaborada das razões 
sócio-políticas de direitos e deveres do cidadão deva 
aparecer mais tarde, no processo de desenvolvimento; por 
exemplo, no contexto da convivência familiar, no ensino 
formal de adolescentes e adultos e na universidade, 
entende-se, em contrapartida, que uma parte significativa 
de tal formação deve ser oferecida já a partir da educação 
infantil, fortalecendo-se significativamente durante o 
ensino fundamental, sempre, naturalmente, mediante as 
adequações necessárias à faixa etária respectiva (Carrara 
e cols., 2004, p. 8).    

Dessa maneira, parte-se da concepção de que a 
criança em idade escolar encontra-se numa das fases mais 
decisivas do processo de desenvolvimento de seus valores 
socioculturais, concebendo a escola como um ambiente 
destinado a promover exatamente a fundamentação desse 
processo. De acordo com Carrara e cols. (2004), as crian-
ças cuja faixa etária corresponde à primeira série do ensino 
fundamental estão num dos momentos mais cruciais de es-
tabelecimento e consolidação dos padrões de interação so-
cial, de maneira que as situações de interação vivenciadas 
na infância permitirão ou dificultarão o desenvolvimento de 
habilidades interpessoais fundamentais para a vida adulta.

A Psicologia (e as ciências do comportamento, de 
modo geral) vem lentamente fazendo avançar suas inves-
tigações para além dos tradicionais casos clínicos, para 
além da seleção e capacitação de pessoal, para além das 
consultorias educacionais; está, agora, mais que em vários 
outros momentos de sua consolidação científica, ampliando 
pesquisas concebidas para aprimorar teoria e estratégias 
que possam contribuir para a construção de uma sociedade 
igualitária e justa. 

Psicólogos detêm e dominam informações, estra-
tégias de intervenção, técnicas, métodos e conhecimento 
substantivo acerca da interação humana. Tal conhecimento 
deve superar os limites do bem-estar individual, ao ser com-
partilhado com o interesse coletivo em direção ao bem da 

cultura e ao exercício da cidadania. Contudo, não cabe à 
própria Psicologia definir todas as estratégias de ação ne-
cessárias ou possíveis para o tratamento de questões como 
o delineamento cultural e os princípios ético-morais. Trata-
-se de uma tarefa conjunta da qual são tributárias outras 
ações concretas nas áreas de economia, seguridade social 
e saúde, por exemplo. Retomando Carrara: “a conquista da 
cidadania deve passar por um processo construído, projeta-
do com a utilização ótima do conhecimento disponível e com 
a integral participação de todos quantos estejam conscien-
tes de sua importância” (Carrara, 1995, p.7).

Admitindo a impossibilidade de uma ciência neutra, 
o compromisso social desta pode ser diferente em cada 
cultura, em função dos valores eleitos num determinado 
momento histórico. Nesse sentido, não são ignoradas as di-
ficuldades a serem encontradas no estabelecimento de uma 
visão consensual acerca da formação de sujeitos éticos/
morais. Os princípios éticos/morais só adquirem significado 
prático quando o caráter abstrato e geral que possuem é 
confrontado com o conteúdo concreto da realidade vivida 
(Oliveira, 2001). Desse modo, para designar os valores a 
serem agregados aos comportamentos pró-sociais ou pró-
-éticos, o cientista deve participar da discussão juntamente 
com a parcela populacional envolvida na questão. 

Neste momento, faz-se necessário ampliar esclare-
cimentos sobre o significado das expressões “pró-ético” e 
“pró-social”. Essas expressões implicam uma preparação 
gradativa para uma inserção social adulta adequada sob a 
perspectiva ético-moral por meio da apropriação de reper-
tórios comportamentais específicos, acessíveis às crianças, 
voltados ao desenvolvimento da cidadania. Nesse sentido, 
constituem repertórios comportamentais que funcionam 
como pré-requisito para o exercício integral da cidadania na 
vida adulta, e o momento mais apropriado de sua instalação 
e consolidação, no contexto do processo de desenvolvimen-
to humano, parece ser a infância.

É nesse contexto da literatura e a partir da mediação 
teórica da análise comportamental que o presente estudo 
elegeu como seu objetivo geral avaliar os efeitos de um pro-
grama instrucional desenvolvido com professores do ensino 
fundamental sobre a aquisição, por seus alunos, de reper-
tórios socialmente habilidosos nas relações interpessoais 
condizentes com o exercício da cidadania. 

A idéia de avaliar o efeito de um programa instru-
cional junto a professores de uma EMEF surgiu durante a 
realização de um projeto mais abrangente intitulado “Ensino 
fundamental, aprendizagem e desenvolvimento: um aporte 
da Psicologia à construção da cidadania” (projeto de pes-
quisa concluído em 2006 com apoio da Fapesp, no contexto 
do Edital de Ensino Público – processo número 2004/14157-
0), o qual teve como principal objetivo avaliar o efeito de 
práticas educacionais que favorecessem o desenvolvimento 
da cidadania em escolares do ensino fundamental, através 
da consolidação de repertórios de comportamentos pró-
éticos diversos e, particularmente, os que incluíam respeito 
à diversidade (Carrara e cols., 2004, p. 17). 



225

Contextualizado sob abordagem compatível com o 
projeto recém-mencionado, o presente estudo teve como 
participantes-alvo alunos e professores que contribuíram 
para a promoção de comportamentos pró-éticos e pró-so-
ciais em alunos de primeira série. Os objetivos específicos 
da investigação foram: a) Identificar, no repertório atual das 
crianças da série estudada, a existência de comportamentos 
voltados ao desenvolvimento da cidadania; b) A partir do re-
pertório existente, fornecer instruções para o professor com 
vistas à aplicação de estratégias e recursos para instalação 
e consolidação de habilidades requeridas em áreas do fun-
cionamento socioafetivo coerentes com comportamentos 
pró-éticos e pró-sociais em sala de aula e participar de 
momentos da aula fornecendo modelos ao professor sobre 
como mediar as relações de acordo com o repertório em 
particular a ser instalado; c) Avaliar os efeitos das atividades 
em sala de aula mediadas pelo professor a partir da com-
paração dos resultados do desempenho dos alunos após a 
intervenção com os resultados obtidos antes da intervenção. 

Método

Participantes

Foram selecionadas para este estudo duas professo-
ras de duas classes de primeira série do ensino fundamental 
e 24 alunos, escolhidos aleatoriamente, das respectivas 
professoras. Os alunos estavam na faixa etária dos seis aos 
oito anos completos no período da pesquisa. Os participan-
tes foram separados em alunos e professora da sala 1 e alu-
nos e professora da sala 2, como é apresentado na tabela 1. 

Procedimento de coleta de dados e instrumentos 
utilizados

Os dados foram coletados na própria EMEF, durante 
o horário de aula. As professoras autorizaram a pesquisado-
ra a retirar os alunos (um por vez) da sala para a aplicação 
do instrumento. A etapa de intervenção também ocorreu na 
própria escola, semanalmente, em horários previamente 
acordados entre as professoras e a pesquisadora primeira 
autora.

As habilidades sociais das crianças foram investiga-
das com a aplicação do Inventário Multimídia de Habilidades 
Sociais para Crianças (IMHSC – Del Prette & Del Prette, 
2005b). Esse instrumento contempla a autoavaliação das 
crianças sobre os comportamentos socialmente habilidosos 
para o sucesso escolar e o ajustamento social. 

O IMHSC é um instrumento de autorrelato informa-
tizado em CD-ROM, o qual apresenta, sob forma de trecho 
de vídeo, 21 situações e reações de interações sociais de 
crianças das séries iniciais do ensino fundamental com 
outras crianças ou com adultos. Em cada situação, há três 
alternativas de reação apresentadas pela personagem prin-
cipal: reação habilidosa (demonstra assertividade, empatia, 
expressão de sentimentos positivos ou negativos de forma 
apropriada, civilidade etc.), reação não habilidosa passiva 
(demonstra esquiva ou fuga ao invés de enfrentamento 
da situação) e a reação não habilidosa ativa (demonstra 
agressividade, ironia, autoritarismo etc.). As situações que 
aparecem no inventário ocorrem principalmente em ambien-
te escolar, dada sua importância para a socialização e o 
ajustamento da criança nessa fase do seu desenvolvimento. 

Fase de avaliação

Ao ser iniciada a sessão de avaliação, estabelecia-
-se, primeiramente, rapport com a criança, deixando-a à 
vontade, explicando o motivo da atividade, reduzindo sua 
ansiedade natural devida à nova condição e criando moti-
vação para o teste. Feito isso, explicava-se à criança que 
ela iria assistir a um filme em que outras crianças atuavam 
e esse filme mostrava como elas interagiam com outras 
pessoas. Então, a criança participante deveria observar o 
comportamento da personagem principal e, em seguida, es-
colher o comportamento que ela também emitiria (tal como 
a personagem agiu na situação A, B ou C). Enfatizava-se 
que não existiam respostas certas ou erradas, solicitava-se 
atenção e sinceridade da criança ao responder e avisava-se 
que permaneceria no local para ajudá-la, caso necessário. 
A aplicadora iniciava o filme, a criança assistia à situação e 
as possíveis reações; em seguida, clicava com o mouse na 
reação escolhida e então dava início à situação seguinte, até 
chegar ao final das 21 situações.

De acordo com Del Prette e Del Prette (2005b), 
“as situações retratadas no IMHSC–Del-Prette permitem 
uma amostragem de habilidades requeridas em áreas do 
funcionamento sócio-afetivo”. O desenvolvimento dessas 
habilidades propicia o desenvolvimento de comportamento 
socialmente habilidoso (incluindo respeito mútuo, coopera-
ção, sinceridade e outros atributos positivos) e, consequen-
temente, favorece a qualidade das relações da criança com 
colegas e professores e o seu desempenho acadêmico. O 
comportamento habilidoso está diretamente relacionado 
com os “comportamentos pró-éticos” e “comportamentos 
pró-sociais” visto que propiciam a instalação e/ou fortale-
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           Tabela 1. Caracterização dos participantes 

 Participantes Total 

Professora 1 
Sala 1 6 meninas 6 meninos 12 

Professora 2 
Sala 2 6 meninas 6 meninos 12 
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cimento de um repertório eticamente comprometido com a 
justiça social. 

Fase de intervenção

Após a coleta inicial de dados, foi realizada a inter-
venção com a professora e alunos da sala 1. 

Foram realizadas cinco sessões com a participação 
da professora da sala 1 e a pesquisadora primeira autora. Os 
encontros foram realizados na própria escola, às segundas-
-feiras, antes do início da aula, com 50 minutos de duração 
cada. O primeiro encontro teve como objetivo a apresenta-
ção do projeto e a definição de comportamentos pró-éticos 
e pró-sociais à professora, bem como a dessensibilização 
da professora e dos alunos em relação à participação da 
pesquisadora na sala de aula. Nos demais encontros, foram 
discutidos, respectivamente, os seguintes temas: Expressar 
sentimentos positivos, elogiar, dar e receber feedback posi-
tivo, agradecer; Expressar desagrado e pedir mudança de 
comportamento; Habilidades de analisar problemas e tomar 
decisões; Solução de problemas interpessoais na sala de 
aula. Os temas foram definidos a partir da literatura e da 
análise das avaliações com os alunos. 

Na primeira parte de cada sessão, a pesquisadora 
investigava a tarefa de casa e os acontecimentos da se-
mana relacionados à interação entre professor e aluno. Na 
sequência, eram trabalhadas habilidades para que a profes-
sora pudesse estimular o desenvolvimento dos alunos, com 
prioridade para comportamentos pró-éticos e pró-sociais. A 
pesquisadora discutia com a participante cada uma das habi-
lidades considerando o que a mesma já sabia e já fazia, bem 
como as dificuldades que encontrava. Na discussão dessas 
habilidades, destacou-se a importância para promover o de-
senvolvimento pró-ético e pró-social dos alunos, bem como 
a transformação ou eventual supressão de comportamentos 
incompatíveis com aqueles a serem instalados. 

O passo seguinte da sessão de capacitação era a 
exposição teórica dialogada acerca do tema específico, mo-
mento em que novamente foram identificadas dificuldades 
e discutidas possibilidades de resolução de problemas, sob 
a mediação teórica da Análise do Comportamento. Foram 
fornecidos conceitos, modelos de atuação, experiências 
práticas e vivências. 

As sessões eram finalizadas com a avaliação dos 
procedimentos e, a partir do segundo encontro, com a so-
licitação de tarefa para casa, envolvendo o tema abordado 
na sessão; era recomendada à professora a execução dos 
comportamentos treinados junto a seus alunos como tarefa 
para todos os dias da semana.

Procedimentos de análise e tratamento dos dados

As respostas dos participantes foram classificadas de 
acordo com as reações: habilidosa, não habilidosa passiva 
e não habilidosa ativa, e tratadas estatisticamente (SPSS, 

versão 14.0) a fim de verificar diferenças entre as avaliações 
pré e pós- intervenção.

Foi adotado um delineamento de linha de base múl-
tipla (Cozby, 2006), típico de várias pesquisas apoiadas na 
Análise do Comportamento, o qual contempla intervenção 
em momentos diferentes para os participantes e verifica se a 
mudança no desempenho ocorre para todos, visando excluir 
interpretações baseadas no tempo, na história de aprendi-
zagem e visando ampliar a consistência para atribuição da 
mudança à variável independente, representada pelo con-
texto da intervenção.

Todos os 24 participantes passaram pela primeira 
avaliação (pré-teste) e, em seguida, os 12 alunos da pro-
fessora da sala 1 passaram por intervenção. Ao final da 
intervenção com a professora da sala 1, todos os partici-
pantes (n=24) foram reavaliados, constituindo-se tal sessão 
em avaliação pós-intervenção para a sala 1 e pré-teste 2 
para a sala 2. Ao concluir a análise dos dados da segunda 
avaliação, a pesquisadora iniciou a intervenção com a pro-
fessora da sala 2, abordando os mesmos temas e seguindo 
a mesma estrutura dos encontros realizados com a profes-
sora anterior. Terminada essa etapa, os alunos da sala 2 
(n=12) foram reavaliados, seguindo o mesmo procedimento 
anterior, caracterizando a avaliação pós-intervenção desse 
grupo. 

Resultados
A avaliação pré-intervenção possibilitou identificar, no 

repertório das crianças da série estudada, a existência de 
comportamentos voltados ao desenvolvimento da cidadania 
(reações habilidosas) e qual repertório deveria ser ensinado 
(reações ativas) ou aperfeiçoado (reações passivas) com a 
intervenção, tendo em vista a instalação de habilidades re-
queridas em áreas do funcionamento socioafetivo coerentes 
com comportamentos pró-éticos e pró-sociais. A avaliação 
pós-intervenção permitiu verificar o efeito do programa ins-
trucional e das atividades em sala de aula mediadas pela 
professora.

Em situações como fazer perguntas à professora, 
solicitar mudança de comportamento ao outro, propor novas 
brincadeiras, os alunos agiam de maneira passiva ou agres-
siva. Diante dessas situações, as professoras relataram 
que não sabiam o que fazer, ora respondiam de maneira 
agressiva, gritando, mandando os alunos para a diretoria ou 
os ignoravam e assim não apresentavam aos alunos outras 
maneiras de agir.

Após a etapa de intervenção, as professoras passa-
ram a mediar situações de conflito entre os alunos solicitan-
do mudança de comportamento e ensinando-os a solicitar. 
Perguntavam diversas vezes se eles entenderam o que 
ela havia explicado, apresentavam modelos de perguntas 
que eles poderiam fazer para esclarecer dúvidas; diante 
de queixas sobre brigas, perguntavam aos alunos o que os 
desagradou e os orientavam a dizer ao colega, sem gritar ou 
agredir e apontavam novas maneiras de agir.
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Tais resultados puderam ser observados a partir do 
relato das professoras e da aplicação do IMHSC–Del-Prette 
nos alunos participantes.

A amostra foi submetida à avaliação de normalidade, 
a qual não apresentou diferença estatística, como pode ser 
observado na tabela 2. 

Como não houve diferença estatística ao comparar 
com curva normal, foi aplicado o teste paramétrico nas aná-
lises. Foram avaliados os dados das salas 1 e 2, com o teste 
t para amostras independentes e o resultado indicou que as 
salas são diferentes em relação à linha de base, garantindo 
que as salas podem ser tratadas como distintas, sugerindo 
comparações intra-grupo (sala 1 com sala 1 e sala 2 com 

sala 2, antes e pós-intervenção), como pode ser observado 
na tabela 3. 

Com o propósito de avaliar se houve diferença signifi-
cativa entre a primeira avaliação e a avaliação pós-interven-
ção das salas 1 e 2 (n=24), foi realizado um teste t pareado 
para o grupo como um todo. O resultado do teste t indicou 
significância para as reações habilidosas e reações ativas 
(tabela 4). Portanto, a intervenção foi efetiva, propiciou me-
lhora nas reações habilidosas e redução nas reações não 
habilidosas ativas, como pode ser observado na tabela 4.

Como as duas salas de aula apresentaram diferente 
desempenho na avaliação inicial do IMHSC, o mesmo teste 
estatístico foi realizado para os grupos separados, salas 1 e 2.
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Tabela 2. Avaliação de normalidade da amostra 

Reações N M DP Kolmogorov-Smirnov Z p 

Socialmente habilidosa 24 0,44 0,19 0,85 0,45 

Não habilidosa passiva 24 0,30 0,10 0,72 0,66 

Não habilidosa ativa 24 0,25 0,18 0,67 0,74 

 N = número de participantes    M = média   DP = desvio padrão  

Tabela 3. Avaliação pré-teste das salas 1 e 2 como amostras independentes  

Reações 
Sala 1  Sala 2 

t p 
M DP  M DP 

Socialmente habilidosa 0,34 0,16  0,53 0,18 -2,59 0,01 

Não habilidosa passiva 0,30 0,09  0,30 0,10 0,06 0,95 

Não habilidosa ativa 0,35 0,19  0,16 0,13 2,75 0,01 

    M = média     DP = desvio padrão 

    Tabela 4. Média e desvio padrão da primeira avaliação e da avaliação pós- 
intervenção do grupo todo 

Reações 

 Pré-Teste  Pós-Teste 

t p N  M DP  M DP 

Socialmente habilidosa 24 0,44 0,19  0,65 0,16 -5,30 0,00 

Não habilidosa passiva 24 0,30 0,10  0,25 0,12 1,62 0,11 

Não habilidosa ativa 24 0,25 0,18  0,09 0,10 5,04 0,00 

     N = número de participantes     M = média     DP = desvio padrão 
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A aplicação do teste t para a sala 1 e para sala 2, 
separadamente,  indicou significância para reações habili-
dosas e não habilidosas ativas; houve aumento da primeira 
reação e redução da segunda, como pode ser observado na 
tabela 5.

A fim de avaliar a eficácia do delineamento adotado, 
foi aplicado teste t entre as duas medidas de pré-avaliação 
da sala 2 e não houve diferença significativa (tabela 6). 

Desse modo, os dados sugerem que o delineamento 
adotado, linha de base múltipla, permitiu verificar que as mu-
danças nas reações dos alunos foram decorrentes da etapa 
de intervenção com as professoras, visto que as interven-
ções ocorreram em momentos diferentes, e a mudança no 
comportamento ocorreu somente depois que a intervenção 
foi introduzida. Nessa perspectiva, demonstrou-se a eficácia 
do procedimento com as mudanças nas reações após a in-
trodução da intervenção (Cozby, 2006).

Discussão
O ambiente escolar é diretamente responsável pelo 

desenvolvimento integral da criança, pois abrange um siste-

ma complexo de relacionamentos interpessoais e intergru-
pais (Del Prette & Del Prette, 2005a), e os adultos desse 
ambiente, mais especificamente os professores, funcionam 
enquanto agentes de controle (Skinner, 1953/2000). Nesse 
sentido, o estudo baseou-se na suposição de que os pro-
fessores servem de modelos e funcionam como ambiente 
social relevante para a emissão de comportamentos de 
seus alunos. Diante disso, esta pesquisa buscou oferecer 
aos professores participantes condições para descrever 
comportamentos de acordo com conceitos éticos, sociais e 
de cidadania compatíveis com o desenvolvimento do sentido 
de justiça social e verificou os efeitos do ensino a partir das 
avaliações de desempenhos dos alunos e dos relatos dos 
professores, antes e depois da etapa de intervenção. Com 
base nos resultados obtidos, pode-se dizer que tal objetivo 
foi atingido por parcela significativa dos participantes. 

Os resultados da avaliação anterior ao procedimento 
de intervenção demonstraram que as crianças possuíam 
certo repertório básico de respostas socialmente habilido-
sas. Tais resultados sugerem que essas habilidades já vêm 
estabelecidas do ambiente doméstico e familiar relaciona-
dos a cada criança. Todavia, mesmo nos casos em que os 
participantes que já apresentavam bom nível dessas habi-

Tabela 5. Média e desvio padrão da avaliação pré e pós-teste da sala 1 e sala 2 

 Sala 1 
Pré-Teste  

Sala 1 
Pós-Teste 

   Sala 2 
Pré-Teste 

 Sala 2 
Pós-Teste 

  

Reações M DP  M DP t p  M DP  M DP t p 

Socialmente 

habilidosa 
0,34 0,16  0,60 0,18 -4,57 0,00  0,58 0,13  0,69 0,13 -3,06 0,01 

Não 

habilidosa 

passiva 

0,30 0,96  0,25 0,14 1,24 0,24  0,30 0,09  0,26 0,11 1,32 0,21 

Não 

habilidosa 

ativa 

0,35 0,19  0,14 0,97 3,70 0,00  0,11 0,13  0,04 0,07 2,77 0,01 

M = média     DP = desvio padrão 
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lidades, os resultados gerais indicaram uma melhora nos 
escores de repertório socialmente habilidosos. Foram incre-
mentadas reações habilidosas como: “expressar sentimen-
tos positivos, dar e receber feedback positivo, agradecer; 
expressar desagrado e pedir mudança de comportamento; 
analisar problemas e tomar decisões”. 

Esses dados gerais sugerem uma dimensão cul-
tural do alcance desta proposta, pois a intervenção sobre 
o comportamento do professor promoveu melhoras nos 
comportamentos socialmente habilidosos de seus alunos 
e, uma vez que tais comportamentos já estavam presentes 
(aferidos pela avaliação pré-intervenção), supõe-se que 
comportamentos adquiridos em ambiente escolar possam 
ser mantidos em ambiente doméstico pelo fato dos pais ou 
cuidadores possivelmente apresentarem ações que refor-
çam ou mantêm tais comportamentos. Nesse sentido, Glenn 
e Malagodi (1991), ao analisarem a unidade conceitual das 
metacontingências enquanto instrumento de avaliação e in-
tervenção no contexto de comportamentos sociais comple-
xos, explicitam que “quando relações comportamentais que 
definem parte do conteúdo do repertório de um organismo 
são replicados no repertório de outras pessoas, em um sis-
tema sociocultural, o comportamento replicado é chamado 
de prática cultural” (p. 5).

A hipótese da presente pesquisa foi a de que, ao se 
intervir com professores, poderia haver um impacto sobre o 
comportamento das crianças, uma vez que as professoras 
são responsáveis pelo planejamento das condições de en-
sino em sala de aula (Zanotto, 2000). É nesse sentido que 
o procedimento de intervenção desta pesquisa consistiu na 
apresentação de um rol de comportamentos socialmente 
habilidosos para o manejo de situações conflitantes em sala 
de aula. Ofereceu também condições para que as profes-
soras discriminassem o ambiente comportamental oferecido 
pelos seus alunos e propusesse alternativas de manejo a 
partir das ações denominadas de socialmente habilidosas 
e observasse os efeitos dessas ações sobre o seu relacio-
namento com os alunos e sobre a relação dos alunos entre 
si. As tarefas de casa, realizadas pelas professoras, visou 
à eficiência da intervenção e a sua generalização mediante 
a experimentação de contingências reais das habilidades 
treinadas. A participação da pesquisadora nos momentos 
da aula fornecendo modelos à professora sobre como me-
diar as relações de acordo com o as habilidades discutidas 
nos encontros, possibilitou, também, elaborar e implantar a 
intervenção de forma mais próxima às necessidades identi-
ficadas no ambiente escolar, adequando-a enquanto estava 
sendo realizada e caracterizando-a como um produto des-
sas necessidades e não como uma finalidade em si mesma.  

As professoras mostraram um aumento na utilização 
de habilidades como expressão de sentimento positivo, fee-
dback positivo e solicitação de mudança de comportamento, 
em detrimento de esquemas negativos e de punição. Relata-
ram satisfação quanto ao próprio desempenho, maior mane-
jo no trato com os alunos e menor incidência de problemas 
de comportamento. Quanto mais as professoras apresenta-
rem adequadamente tais habilidades, mais modelos estarão 

dando aos seus alunos, o que, possivelmente, pode garantir 
a manutenção desses comportamentos.

As crianças melhoraram significativamente no esco-
re total nas avaliações pós-intervenção. Os escores obtidos 
pelos alunos da sala 1 no pós-teste foram significativamente 
melhores do que no pré-teste, o que indica que a execução 
de comportamentos socialmente habilidosos pelo professor fa-
cilita o desenvolvimento de repertórios pró-éticos e pró-sociais 
de seus alunos. As mudanças na sala 2 também ocorreram 
de maneira mais substancial após a intervenção nessa sala, 
o que sugere que também estão relacionadas ao conjunto 
de instruções que o professor recebeu. Esses resultados 
apontam a diminuição de frequência de problemas de com-
portamento e aumento de frequência de comportamentos 
socialmente habilidosos. 

Conclusão
Os resultados apresentados sugerem que a interven-

ção com as professoras foi efetiva na promoção de compor-
tamentos socialmente habilidosos e na redução de compor-
tamentos agressivos das crianças. As professoras amplia-
ram as oportunidades de interação em sala de aula, o que 
propiciou maior variabilidade de modelos condizentes com 
a instalação e manutenção de comportamentos pró-éticos e 
pró-sociais indispensáveis para a socialização e autonomia 
dos alunos. Para avaliação de seguimento acerca da efeti-
vidade do procedimento deste estudo, desenvolveu-se nova 
pesquisa, em continuidade a esta (Rocha & Carrara, 2008), 
que avaliou positivamente que os comportamentos social-
mente habilidosos se mantiveram no repertório dos alunos. 
Os participantes foram os mesmos e foram avaliados com 
o mesmo instrumento (IMHSC – Del Prette & Del Prette, 
2005b). Análise preliminar de resultados sugere consolida-
ção e permanência do repertório comportamental instalado.
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Formação em psicologia e educação inclusiva: um 
estudo transversal

Altemir José Gonçalves Barbosa 
Carolina Ferreira Conti

Resumo
Com o objetivo de efetuar um estudo transversal sobre a formação de psicólogos e a preparação recebida durante a graduação para atuar em 
escolas inclusivas, 163 estudantes de cinco períodos de dois cursos de Psicologia responderam a um questionário. Predominaram os participantes 
que não possuíam alguém com necessidade educacional especial na família. A maioria não teve, também, contato próximo com portadores de 
necessidades especiais. A maioria deles teve atividades e/ou disciplinas sobre inclusão escolar na graduação e estava insatisfeita ou indiferente 
quanto à preparação recebida para atuar em escolas inclusivas. Prevaleceram discentes que concordavam total ou parcialmente com a educação 
inclusiva. Constatou-se diferença significante entre os períodos somente no caso da inclusão escolar da necessidade educacional especial – 
autismo. Há evidências de que a graduação em Psicologia não tem sido capaz de alterar o posicionamento dos estudantes quanto à educação 
inclusiva e de prepará-los para serem psicólogos escolares em escolas inclusivas.
Palavras-chave: Educação especial, inclusão escolar, psicologia escolar.

Pre-service formation in psychology and inclusive education: a cross-sectional 
study

Abstract
In order to develop a cross-sectional study on the psychologists’ education and about the training in the undergraduate degree programs to work in 
inclusive schools, 163 students from five periods of two Psychology programs, answered a questionnaire. Participants who did not have someone 
with special educational needs in family were prevalent. Most students did not also had close relationship with these people. Most of them had 
activities and/or classes about school inclusion in undergraduate programs and were dissatisfied or indifferent with the training received to perform 
in inclusive schools. Students who agree totally or agree with inclusive education predominated. There was significant difference between the 
periods, only on the inclusion school of the special educational need autism they differed. There are evidences that the undergraduate Psychology 
programs have not been able to change the students’ opinions about the inclusive education and to prepare them to be school psychologists in 
the inclusive schools.
Key words: Special education, school inclusion, school psychology.

Formación en psicología y educación inclusiva: un estudio transversal
Resumen
Con el objetivo de realizar estudio transversal sobre la formación de psicólogos y la preparación recibida durante la carrera de pre-grado 
para actuar en escuelas inclusivas, se solicitó a 163 estudiantes de cinco períodos de dos facultades de Psicología que respondieran un 
cuestionario. Predominaron los participantes que no poseían familiares con necesidades educacionales especiales. La mayoría tampoco tuvo 
contacto próximo con portadores de necesidades especiales. La mayoría tuvo actividades y/o cursos sobre inclusión escolar durante la carrera y 
estaba insatisfecha o indiferente en relación a la preparación recibida para actuar en escuelas inclusivas. Prevalecieron estudiantes que estaban 
totalmente de acuerdo o de acuerdo parcialmente con la educación inclusiva. Se constató diferencia significante entre los períodos solamente en 
el caso da inclusión escolar de la necesidad educacional especial – autismo. Existen evidencias de que la formación de pre-grado en Psicología 
no ha sido capaz de alterar la posición de los estudiantes en lo que se refiere a educación inclusiva ni de prepararlos para que sean psicólogos 
escolares en escuelas inclusivas.
Palabras Claves: Necesidades educacionales especiales; inclusión escolar; psicólogo escolar; enseñanza de Psicología.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 15, Número 2, Julho/Dezembro de 2011: 231-240.



232

Introdução
Inicialmente, é preciso destacar que, embora pos-

sam ser efetuadas diferenciações entre escola inclusiva, 
educação inclusiva e inclusão escolar, no presente texto 
essas expressões serão consideradas sinônimas. Elas, no 
presente contexto, fazem menção ao processo de acolher, 
manter e promover o desenvolvimento de pessoas com ne-
cessidades educacionais especiais (NEE) em salas de aula 
comuns de escolares regulares. Ressalta-se, também, que o 
conceito de NEE tem sido alvo de muitas controvérsias (ver, 
por exemplo, González, 2002; Mitjáns Martínez, 2005) e que 
será adotada a perspectiva da Declaração de Salamanca, a 
qual se refere “a todas aquelas crianças ou jovens cujas ne-
cessidades educacionais especiais se originam em função 
de deficiências ou dificuldades de aprendizagem” (UNESCO, 
1994). Acrescenta-se, ainda, que, apesar das limitações, 
especialmente por se tratar de um sistema nosográfico, foi 
adotada a classificação de NEE do Censo Escolar de 2006 
(INEP, 2006) para operacionalizar esse construto no instru-
mento de coleta de dados, uma vez que as categorias por 
ela propostas têm sido amplamente apropriadas por leigos 
e, até mesmo, especialistas.

De acordo com a Declaração de Salamanca (UNES-
CO, 1994), que é considerada um marco histórico da educa-
ção inclusiva, as escolas devem acolher todas as crianças, 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas e outras. A inclusão exige 
mudanças na estrutura da sociedade e da própria educação 
escolar (Kafrouni & Pan, 2001). Na escola inclusiva, as dife-
renças não devem constituir um fator de exclusão, pois cabe 
a ela respeitar e acolher a diversidade humana, bem como 
se modificar para propiciar o desenvolvimento de quaisquer 
indivíduos, independentemente de seus déficits ou necessi-
dades.

Segundo Hastings e Oakford (2003), os professores 
são fundamentais para se obter sucesso neste processo. 
É o professor que pode criar condições favoráveis para a 
aceitação do aluno com NEE pelos colegas da classe, além 
de favorecer o convívio cooperativo, solidário e produtivo na 
sala de aula. Professores que são favoráveis à inclusão de 
alunos com NEE usam mais frequentemente estratégias de 
ensino consideradas inclusivas (Omote, 2005).

A atitude dos professores em relação à inclusão 
depende de diferentes variáveis, como a natureza do com-
prometimento e a série escolar que o aluno com NEE fre-
quenta. Os professores são mais favoráveis à inclusão de 
alunos com deficiência física do que à inclusão de alunos 
com distúrbios emocionais e comportamentais. Além disso, 
a inclusão desses alunos nas séries iniciais do processo de 
aprendizagem é mais bem aceita que nas séries mais avan-
çadas (Omote, 2005).

Além de professores, a escola inclusiva demanda o 
apoio interno e externo de outros profissionais. Conforme a 
Declaração de Salamanca, “a provisão de serviços de apoio 
é de fundamental importância para o sucesso de políticas 
educacionais inclusivas. A experiência sugere que servi-

ços educacionais se beneficiariam significativamente caso 
maiores esforços fossem feitos para assegurar o ótimo uso 
de todo o conhecimento e recursos disponíveis” (UNESCO, 
1994).

Esses profissionais podem ser, por exemplo, ou-
tros professores especializados em educação especial e/
ou psicólogos escolares. Mendes (2006) apresenta formas 
de colaboração bastante úteis para a inclusão entre os do-
centes das salas de aula regulares e os dois especialistas 
mencionados anteriormente.

A formação acadêmica de profissionais que lidam 
com processo inclusivo é fundamental (Angelides, Stylianou, 
& Gibbs, 2006; Carroll, Forlin, & Jobling, 2003; Voltz, 2001), 
sejam eles professores, psicólogos ou profissionais de 
qualquer outra área. Além de considerar os conhecimentos 
técnicos e teóricos para lidar com esses alunos, os cursos 
de graduação também devem ser capazes de desenvolver 
atitudes positivas, princípios éticos e compromisso social 
dos futuros profissionais em relação a uma escola que aco-
lha e promova o desenvolvimento de todos os alunos, com e 
sem NEE. A ausência destas características pode paralisar 
o processo inclusivo, ainda que as habilidades e competên-
cias teórico-técnicas estejam presentes.

De acordo com as Diretrizes Curriculares para os 
Cursos de Graduação em Psicologia (Conselho Nacional 
de Educação, 2004), as instituições que apresentam gra-
duação nessa área devem assegurar aos discentes uma 
formação baseada na compreensão crítica dos fenômenos 
sociais, econômicos, culturais e políticos do país. Além dis-
so, os futuros psicólogos devem ser capazes de atuar em 
diferentes contextos, levando em consideração os aspectos 
sociais e os direitos humanos e tendo em vista a promoção 
da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 
comunidades (Conselho Nacional de Educação, 2004).

A formação em Psicologia Escolar – que, dentre as 
diversas especialidades da área de Psicologia, é aquela 
que lida mais diretamente com estudantes com NEE – tem 
sido alvo de alguns estudos (Bariani, Buin, Barros, & Escher, 
2004; Neves, Almeida, Chaperman, & Batista, 2002). Porém, 
pouca atenção tem sido dada à capacitação para atuar em 
escolas inclusivas.

Ao considerar a atuação de psicólogos escolares 
em escolas inclusivas, Mitjáns Martínez (2005) destaca 
que a concepção de Psicologia Escolar destes profissionais 
deve ser entendida de forma ampla, no sentido de integrar 
o conhecimento psicológico para melhor compreender os 
processos educativos que se dão no contexto escolar. De 
acordo com Engelbrecht (2004), a formação de habilidades 
e competências para a prática de psicólogos escolares deve 
ser desenvolvida com o intuito de favorecer ações holísticas 
de prevenção e promoção de saúde, voltadas para indiví-
duos, escolas e comunidade. Para os autores, o psicólogo 
escolar não deve ser preparado para intervir somente em 
nível individual (vide, também, Andrada, 2005), mas de for-
ma sistêmica a fim de planejar e executar programas mais 
amplos. Assim, ele pode contribuir para o estabelecimento 
de ambientes positivos de aprendizagem, nos quais todos 
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os alunos possam, mesmo diante da diversidade, aprender 
(Engelbrecht, 2004).

Mitjáns Martínez (2005), baseada em estudos explo-
ratórios, afirma que os profissionais da educação com os 
quais tem trabalhado, inclusive os psicólogos, interpretam 
a inclusão como a incorporação de um segmento restrito 
de alunos nas escolas regulares aos quais são fornecidos 
apoios necessários para sua aprendizagem, como recursos 
tecnológicos, professores especializados, serviços de apoio 
etc. Desta forma, a inclusão se dá de maneira reduzida a 
um grupo específico e restrito de alunos, os discentes com 
NEE, não levando em consideração outros grupos social-
mente excluídos, como os negros e pobres, que, muitas 
vezes, principalmente nas escolas públicas, são maioria. 
Além disso, a preocupação exagerada com alunos com NEE 
deixa de lado mudanças imprescindíveis nas concepções de 
educação inclusiva e nas estratégias educativas que devem 
operar na escola para que, de fato, ocorra uma efetiva inclu-
são (Mitjáns Martínez, 2005).

Um passo importante no sentido de “trazer à tona” o 
debate sobre a inclusão escolar e a atuação dos psicólogos 
foi dado pelo Conselho Federal de Psicologia recentemente. 
Trata-se da Campanha “Educação Inclusiva - Direitos Hu-
manos na Escola!”, iniciada em 2003 (Conselho Federal de 
Psicologia, 2004).

Dentre outros desdobramentos, a campanha deu ori-
gem à obra “Psicologia e Direitos Humanos: educação inclu-
siva, direitos humanos na escola” (Machado e cols., 2005). 
Na apresentação desta obra, Bock (2005) destaca que, du-
rante anos, no Brasil, a escola não levou em consideração 
a realidade de seus alunos. Exigia-se deles uma adaptação 
aos critérios escolares, buscava-se uma educação homo-
geneizadora. Por muito tempo, a Psicologia colaborou para 
a construção desse papel excludente da escola brasileira. 
Segundo a autora, a Psicologia pode e deve reverter esse 
papel ao se inserir na escola e na educação, colaborando 
em um processo que inclui e do qual todos os alunos pos-
sam se beneficiar, mesmo diante das diversidades e indi-
vidualidades. Para isso, a Psicologia precisa rever teorias, 
atitudes e práticas.

Também em decorrência desta campanha, o Con-
selho instituiu, em 2006, o prêmio “Educação inclusiva: 
experiências profissionais em Psicologia”. Ainda que reduza 
significativamente o âmbito da educação inclusiva, isto é, 
foque a deficiência, o objetivo da proposta coaduna a pers-
pectiva de se ter escolas inclusivas, uma vez que almeja 
dar visibilidade a experiências bem sucedidas de educação 
inclusiva desenvolvidas por psicólogos que tenham contribu-
ído para a promoção e defesa de uma educação que cumpra 
seu caráter público, universal e de qualidade para todos, 
promovendo igualdade de acesso e permanência na escola 
de pessoas que têm sido excluídas por serem consideradas 
deficientes (Conselho Federal de Psicologia, 2006).

Ainda no campo das práticas profissionais em Psico-
logia Escolar inclusiva, merece destaque a obra “Inclusão 
escolar: travessias” (Colli & Kupfer, 2005). O Grupo Ponte, 
a partir do trabalho de uma equipe interdisciplinar, favorece 

a inclusão da criança psicótica ao promover seu encontro 
com o professor. Por meio desse projeto, muitos alunos 
que estavam em salas especiais puderam retomar seu de-
senvolvimento em salas regulares. Dessa forma, os alunos 
incluídos podem usufruir, à sua maneira, do laço social. Com 
o trabalho desse grupo, o encontro do professor com a crian-
ça, que antes era considerado angustiante, desconfortante 
e que muitas vezes paralisava o processo de aprendizagem, 
tornou-se mais produtivo. A experiência do grupo tem evi-
denciado que tanto a criança psicótica quanto seus colegas 
de sala e os educadores se beneficiam da inclusão (Colli, 
2005).

Objetivos
O objetivo geral da pesquisa foi efetuar um estudo 

transversal sobre a formação de psicólogos e a preparação 
recebida em cursos de graduação para atuar em escolas 
inclusivas. Especificamente, as metas foram: caracterizar a 
experiência pessoal e acadêmica de estudantes de Psico-
logia com pessoas com NEE; descrever os pontos de vista 
dos participantes quanto à formação ofertada pelos cursos 
de graduação para atuar em escolas inclusivas; identificar o 
posicionamento dos discentes em relação à inclusão escolar 
em geral e no que se refere às NEE específicas; e comparar 
os objetivos específicos anteriores considerando os perío-
dos em que os estudantes estavam.

Método

Participantes

Participaram da pesquisa aproximadamente 163 es-
tudantes universitários de duas Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) de uma cidade do interior de Minas Gerais, sendo 
85 (52,15%) de uma universidade pública e 78 (47,85%) do 
ensino privado (Tabela 1). Quanto às IES, havia apenas duas 
que tinham o curso-alvo na cidade quando da coleta de da-
dos, sendo uma universidade privada e uma pública. Assim, 
a amostra foi do tipo não probabilística, intencional no caso 
das IES e acidental para os discentes. Foram incluídos estu-
dantes que estavam regularmente matriculados nas turmas 
e IES-alvo; estudavam em períodos correspondentes, pois o 
curso de Psicologia de uma universidade era anual e da ou-
tra, semestral; estavam presentes no momento da aplicação 
(vide Procedimento); e consentiram livre e esclarecidamente 
com a pesquisa. Foram excluídos somente alunos menores 
de 18 anos, uma vez que dependiam da autorização de um 
responsável legal.

Psicologia e Educação Inclusiva   *   Altemir José Gonçalves Barbosa & Carolina Ferreira Conti



234

Materiais

Foi utilizado um questionário que permitiu uma ca-
racterização demográfica da mostra (idade, gênero etc.), 
uma descrição de variáveis relacionadas às experiências 
pessoais (p. ex., possuir uma pessoa com NEE na família) e 
de formação (p. ex., estágio) com pessoas com NEE e uma 
identificação dos pontos de vista dos participantes em rela-
ção à inclusão escolar e à preparação para atuar em escolas 
inclusivas. Reitera-se que, para orientar as respostas dos 
participantes quanto ao que considerar NEE, empregou-se a 
classificação do MEC (INEP, 2006), mesmo ciente das limi-
tações da mesma, já mencionadas anteriormente.

Além do questionário, também foram aplicadas 
duas escalas de atitudes. Porém, devido às limitações da 
dimensão de um artigo, são apresentados e analisados no 
presente texto somente os resultados referentes ao primeiro 
instrumento.

Também compuseram os materiais utilizados um ter-
mo de consentimento livre e esclarecido para os estudantes 
universitários e um termo de autorização por parte dos co-
ordenadores dos cursos-alvo. O primeiro foi elaborado com 
base na Resolução 196/96 (CONEP, 1996).

Procedimento

Como denotado anteriormente, esta pesquisa res-
peitou os procedimentos éticos para estudos com seres 
humanos estabelecidos pela resolução 196/96 (CONEP, 
1996), sendo aprovada por um Comitê de Ética em Pesqui-
sa com seres humanos (CAAE 0132.0.180.000-06). A coleta 
de dados foi agendada de acordo com os horários dispo-
níveis pelas instituições-alvo e precedida pela obtenção do 
consentimento livre e esclarecido por parte dos estudantes 
universitários. As instruções sobre a pesquisa e sobre o 
preenchimento do questionário e das escalas foram dadas 
antes que se iniciasse o preenchimento dos termos e dos 
instrumentos, nessa sequência. A aplicação do instrumento 
foi realizada coletivamente sem controle de tempo.

A análise dos dados foi essencialmente quantitativa. 
O nível de significância adotado foi de 5 % por omissão.

Resultados e Discussão
A Tabela 2 sintetiza a experiência pessoal e acadêmi-

ca dos participantes com pessoas com NEE. Entre os 159 
estudantes que responderam à questão referente à presen-
ça de um indivíduo com NEE na família, prevaleceram aque-
les que afirmaram não ter membros com esta condição no 
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Variáveis

Períodos
Total

2º 4 º 6 º 8 º 10 º

n % N % n % N % n % n %

Tipo de IES

Privada 26 50,98 22 57,89 11 36,67 4 18,18 15 68,18 78 47,85

Pública 25 49,02 16 42,11 19 63,33 18 81,82 7 31,82 85 52,15

Total 51 100 38 100 30 100 22 100 22 100 163 100

Gênero

Masculino 8 15,69 7 19,44 7 24,14 2 9,09 5 22,73 29 18,13

Feminino 43 84,31 29 80,56 22 75,86 20 90,91 17 77,27 131 81,88

Total 51 100 36 100 29 100 22 100 22 100 160 100

Possui NEE

Não 48 96,00 37 100,00 29 96,67 21 100,00 21 95,45 156 97,50

Sim 2 4,00 - - 1 3,33 - - 1 4,55 4 2,50

Total 50 100 37 100 30 100 21 100 22 100 160 100

Idade X ± X ± X ± X ± X ± X ±

20,67 5,93 22,97 6,76 22,43 3,67 23,82 7,09 25,91 4,50 22,66 5,98

Tabela 1. Caracterização demográfica da amostra.
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grupo familiar (n = 131; 82,39%; c2
o = 66,72; gl = 1; p = 0,00). 

Quando são considerados os períodos, verificou-se que não 
há diferença entre eles quanto a este aspecto (c2

o = 3,76; 
gl = 4; p = 0,44).

No que se refere ao contato próximo com indivíduos 
com NEE, a maioria (c2

o = 53,72; gl = 1; p = 0,00) dos estu-
dantes afirmou que já teve esse tipo de experiência pessoal. 
Foi verificado também que não existe diferença neste aspec-
to ao se considerar os períodos (c2

o = 3,87; gl = 4; p = 0,42).
Não foi obtida diferença significante (c2

o = 3,56; gl = 
1; p = 0,06) ao se comparar a proporção de discentes que 
já tiveram colegas com NEE em sala e que não tiveram. Po-
rém, quando se considera o período, foi verificada diferença 
significante (c2

o = 13,45; gl = 4; p = 0,01), sendo que, no 
segundo (c2

o = 2; gl = 1; p = 0,16), no sexto (c2
o = 00,00; 

gl = 1; p = 1) e no oitavo (c2
o = 1,64; gl = 1; p = 0,20) perí-

odos, não foram constatadas diferenças significantes entre 
os estudantes que tiveram e não tiveram em suas salas 

um colega com NEE. Porém, no quarto (c2
o = 8,53; gl = 1; 

p = 0,00) e no décimo (c2
o = 4,55; gl = 1; p = 0,03) períodos, 

prevaleceram os estudantes que não tiveram esse tipo de 
experiência acadêmica.

Os resultados descritos nos parágrafos anteriores 
têm proximidade com o que se revelou no último censo do 
IBGE (2000), isto é, 14,5% da população brasileira apre-
sentam algum tipo de deficiência, sendo que, no estado de 
Minas Gerais, a porcentagem é de 14,89%. Entre os partici-
pantes da presente pesquisa, 17,61% tinham uma ou mais 
pessoas com NEE na família, podendo atribuir-se a diferen-
ça entre os dois escores à presença de certas NEE que não 
são investigadas pelo censo – principalmente aquelas que 
não são “deficiências” – e, ainda, à “margem de erro” que 
caracteriza as pesquisas científicas.

Desses 14,89% de indivíduos com deficiência no 
estado de Minas Gerais, 9,13% tinham idade entre 5 e 17 
anos; assim, poderiam estar frequentando classes comuns 

Variáveis

Períodos
Total

2º 4 º 6 º 8 º 10 º

N % N % n % n % n % n %

Na família

Sim 5 10,64 6 15,79 7 23,33 6 27,27 4 18,18 28 17,61

Não 42 89,36 32 84,21 23 76,67 16 72,73 18 81,82 131 82,39

Total 47 100 38 100 30 100 22 100 22 100 159 100

Contato próximo

Sim 36 72,00 32 84,21 25 83,33 19 86,36 15 71,43 127 78,88

Não 14 28,00 6 15,79 5 16,67 3 13,64 6 28,57 34 21,12

Total 50 100 38 100 30 100 22 100 21 100 161 100

Em sala de aula

Sim 30 60,00 10 26,32 15 50,00 8 36,36 6 27,27 69 42,59

Não 20 40,00 28 73,68 15 50,00 14 63,64 16 72,73 93 57,41

Total 50 100 38 100 30 100 22 100 22 100 162 100

Atividades e/ou disciplinas sobre inclusão escolar no curso

Sim 1 1,96 24 63,16 30 100 22 100 21 95,45 98 60,12

Não 50 98,04 14 36,84 - - - - 1 4,55 65 39,88

Total 51 100 38 100 30 100 22 100 22 100 163 100

Atividades extracurriculares

Sim 5 9,80 16 42,11 5 16,67 11 50,00 4 18,18 41 25,15

Não 46 90,20 22 57,89 25 83,33 11 50,00 18 81,82 122 74,85

Total 51 100 38 100 30 100 22 100 22 100 163 100
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Tabela 2. Experiências pessoais e acadêmicas com pessoas com NEE ou com inclusão escolar por período.



236

de escolas regulares. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, ou 
seja, a que mais se aproxima dos indivíduos do presente 
estudo, havia 6,36% (IBGE, 2000).

É importante ressaltar que houve um aumento da 
inclusão escolar nos últimos anos. O Censo Escolar (MEC/
INEP, 2006) revelou que, em 2002, 80,5% das pessoas com 
NEE estudavam em escolas e classes especiais. Já em 
2006 esse número caiu para 57,0%, sendo que a maioria 
das matrículas na educação inclusiva é realizada nas esco-
las públicas (MEC/INEP, 2006).

As experiências pessoais e acadêmicas dos estudan-
tes de Psicologia com indivíduos com NEE são importantes, 
pois, dentre outros fatores, podem influenciar as atitudes em 
relação a esses indivíduos e à inclusão escolar dos mesmos. 
Johnson e Howell (2005) afirmam que as atitudes em relação 
à educação inclusiva podem ser formadas a partir de experi-
ências diretas. É importante ressaltar que pessoas que têm 
ou tiveram contato próximo com indivíduos com NEE tendem 
a possuir atitudes mais favoráveis em vários sentidos em 
relação à inclusão escolar (Carroll e cols., 2003).

Como exposto anteriormente, a graduação deve 
garantir tanto experiências acadêmicas – teoria e prática 
– para que os futuros profissionais possam lidar de forma 
adequada com os indivíduos com NEE (Angelides e cols., 
2006; Carroll e cols., 2003; Voltz, 2001), quanto fornecer 
outras oportunidades para que eles desenvolvam atitudes 
favoráveis à educação inclusiva. Observou-se que predomi-
naram (c2

o = 6,68; gl = 1; p = 0,01) estudantes que tiveram 
em seus cursos de graduação em Psicologia atividades e/
ou disciplinas sobre inclusão escolar. Também foram obser-
vadas diferenças entre os períodos (c2

o = 118,05; gl = 4; p = 
0,00), mais especificamente entre o segundo e os demais. 
Neste caso, como esperado, 98,04% não tiveram atividades 
e/ou disciplinas sobre educação inclusiva.

Ainda quanto às experiências com pessoas com NEE 
e com inclusão escolar, foi observado que predominaram 
(c2

o = 40,25; gl = 1; p = 0,00) estudantes que não fizeram ati-
vidade extracurricular relacionada à educação inclusiva du-
rante a graduação. Quando são considerados os períodos, 
verificou-se diferença significante entre eles (c2

o = 21,11; gl 
= 4; p = 0,00). Este resultado parece ser decorrente do fato 
de no quarto (42,11%) e no oitavo (50%) períodos haver uma 
proporção maior de discentes que fizeram alguma atividade 
extracurricular relacionada à educação inclusiva.

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia 
(2001), a área de Psicologia Escolar é a 4ª área de atuação 
escolhida pelos psicólogos. Porém, Senna e Almeida (2005) 
destacam que os cursos de formação inicial de Psicologia 
têm pouca oferta de estágios na área escolar e que esta 
área tem atraído cada vez menos os estudantes. Afirmam, 
também, que a formação do psicólogo escolar ainda está 
defasada.

Alguns resultados obtidos parecem corroborar as 
ponderações de Senna e Almeida (2005). Ainda que seja 
algo isolado, o fato de um discente do décimo período não 
ter tido sequer uma atividade e/ou disciplina sobre educação 
inclusiva ao longo de sua formação denota, de certa forma, 

a defasagem na formação do psicólogo escolar. Também é 
preciso destacar que a área de Educação Especial é uma 
das principais fontes de atividades extracurriculares para 
graduandos de Psicologia, mas parece que poucos tiveram 
essa experiência não acadêmica de grande valor para o fu-
turo psicólogo.

Outro indício dos déficits da formação em Psicologia 
Escolar ficou evidente na análise da satisfação dos estudan-
tes de Psicologia quanto à formação para atuar em escolas 
inclusivas (Figura 1). Os graduandos, de modo geral, não 
estão nem satisfeitos nem insatisfeitos ( X  = 3,12±0,92), não 
sendo encontradas diferenças significantes entre os perío-
dos (F = 0,71; gl = 4; p = 0,59). Ressalta-se que o nível de 
satisfação foi mensurado a partir de uma questão com cinco 
pontos de resposta, sendo que o número “três” correspondia 
a um ponto neutro.

Figura 1. Nível de satisfação dos graduandos em Psicologia em 
relação à formação recebida para atuar em escolas inclusivas.

Se o percentual de “nem satisfeitos nem insatisfeitos” 
(n = 65; 41,14%) for somado ao de alunos com algum tipo 
de insatisfação (n = 53; 33,54%), tem-se um resultado que é 
ainda mais preocupante, uma vez que teremos mais de 70% 
dos estudantes insatisfeitos ou, de certo modo, indiferentes 
em relação à preparação recebida na graduação para atua-
rem em escolas inclusivas. Senna e Almeida (2005) afirmam 
que, para a melhoria da formação em Psicologia Escolar, 
são necessárias mudanças na estrutura curricular dos cur-
sos de graduação e nos aspectos práticos dessa formação. 
Assim, seria possível obter uma melhor compreensão da 
realidade educacional brasileira e de seus problemas e a 
reflexão sobre alternativas mais efetivas de atuação do psi-
cólogo escolar (Senna & Almeida, 2005).

A Figura 2 apresenta o nível de concordância dos 
participantes quanto à inclusão escolar por períodos. Não fo-
ram obtidas diferenças estatisticamente significativas entre 
eles (F = 0,90; gl = 4; p = 0,46). A média geral dos períodos  
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( X  = 1,79±0,84) pode ser considerada positiva, pois, da 
mesma forma que o nível de satisfação com a formação 
para atuar em escolas inclusivas, empregaram-se cinco 
pontos, sendo que “um” indicava concordância total e “cin-
co”, discordância total.

Figura 2: Nível de concordância de graduandos em Psicologia 
quanto à inclusão escolar por período.

O resultado descrito no parágrafo anterior permite 
inferir, por um lado, que os futuros psicólogos tendem a pos-
suir atitudes favoráveis quanto à inclusão escolar. Há que 
se reiterar que, ao se tratar do processo de inclusão esco-
lar, as barreiras atitudinais – atitudes negativas – têm sido 
um dos principais impedimentos para o estabelecimento de 
sistemas educacionais inclusivos. As atitudes, de acordo 
com Ajzen (2001), são vistas geralmente como avaliações 
sumárias dos objetos nas quais estes são analisados ao 

longo de uma dimensão que varia do positivo ao negativo. 
Essa avaliação cognitiva-afetiva gera uma disposição para 
responder, dependendo do objeto, de maneira favorável ou 
desfavorável (Ajzen, 2001). Fica evidente que as atitudes 
atuam na mediação cognitiva e afetiva do comportamento e 
podem, desta forma, facilitá-lo ou obstaculizá-lo.

Por outro lado, evidencia-se que a formação não é 
necessariamente responsável pela tendência de os gradu-
andos concordarem com a inserção de pessoas com NEE 
em salas comuns da rede regular de ensino. Corrobora-se, 
assim, que as opiniões e atitudes têm um caráter social 
(Crano & Prislin, 2006) que extrapola o contexto do Curso de 
Psicologia. Fica evidente, também, a dificuldade que os cur-
sos da área têm para ir além de conteúdo e mudar atitudes.

As Tabelas 3 e 4 resumem, respectivamente, o nível 
de concordância de graduandos em Psicologia quanto à in-
clusão escolar das NEE elencadas no censo educacional do 
Ministério da Educação (MEC/INEP, 2006) e a ANOVA entre 
os períodos. Somente no caso do autismo foi constada dife-
rença significante entre os períodos (F = 3,13; gl = 4;p = 0,02), 
sendo que o teste de Post Hoc com Tukey revelou que o 
décimo período se posiciona de forma mais negativa que o 
segundo (p = 0,02), o quarto (p = 0,02) e o oitavo (p = 0,03) 
períodos, mas não discrepa do sexto (p = 0,07).

Esse resultado é preocupante, já que, na turma que 
está concluindo a graduação em Psicologia, existem mais 
discentes que discordam da inclusão de pessoas com au-
tismo na escola. É provável que esses discentes já estejam 
hoje no mercado de trabalho, e, como a graduação em Psi-
cologia no Brasil tem caráter generalista, um ou outro pode 
estar trabalhando ou vir a trabalhar em escolas que devem 
matricular alunos com essa NEE, pois, de acordo com a 
Declaração de Salamanca, “as escolas deveriam acomodar 
todas as crianças independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. Todas as crianças devem aprender juntas, sempre 
que possível, independente de quaisquer dificuldades ou 
diferenças que elas possam ter” (UNESCO, 1994).

NEE

Períodos
Total

2º 4 º 6 º 8 º 10 º

X ± X ± X ± X ± X ± X ±

Autismo 1,94 0,93 1,89 0,92 2,00 0,91 1,86 0,64 2,68 1,25 2,03 0,96
Condutas típicas 1,86 0,73 1,68 0,70 1,90 0,84 1,73 0,70 2,09 0,97 1,84 0,78
Deficiência auditiva 1,75 0,87 1,50 0,65 1,67 0,76 1,50 0,60 1,76 0,89 1,64 0,77
Deficiência física 1,52 0,79 1,32 0,53 1,57 0,77 1,41 0,73 1,57 0,68 1,47 0,71
Deficiência mental 2,20 1,08 2,05 1,01 2,27 1,08 1,95 0,92 2,45 1,22 2,18 1,06
Deficiência múltipla 2,28 1,11 2,08 1,00 2,23 1,04 2,09 0,92 2,68 1,32 2,26 1,08
Deficiência visual 1,76 1,01 1,61 0,72 1,80 0,76 1,64 0,73 2,14 1,21 1,76 0,90
Síndrome de Down 1,88 0,86 1,84 1,01 1,83 0,91 1,59 0,59 2,18 1,10 1,86 0,92
Superdotação 1,71 0,78 1,71 0,90 1,77 0,94 1,50 0,51 2,05 1,00 1,74 0,84
Surdocegueira 2,08 1,04 1,89 0,92 2,07 0,94 1,91 0,87 2,32 1,29 2,04 1,01
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Tabela 3. Nível de concordância de graduandos em Psicologia quanto à inclusão escolar de NEE por período.
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Farrell (2004) destaca que as atitudes do psicólogo 
escolar em relação às NEE e à educação inclusiva podem 
influenciar no processo de inclusão. O psicólogo pode fazer 
uma grande diferença no processo inclusivo por meio de 
trabalhos e orientações com pais e professores, mostrando 
os benefícios e a eficácia da educação inclusiva, além de 
desenvolver programas individuais de trabalho e realizar 
adaptações curriculares (Farrell, 2004). Ao considerarem 
que certas NEE podem ser mais “incluídas” que outras, os 
futuros psicólogos revelam que terão dificuldade para con-
cretizar o proposto por Farrell (2004, p. 11): “fazer a diferen-
ça na inclusão”.

Há que se retomar que um dos principais objetivos do 
estudo em questão foi o de analisar a preparação recebida 
na graduação em Psicologia para atuar profissionalmente 
na educação inclusiva. Contudo, apesar de os resultados 
obtidos serem coerentes com os apresentados pela redu-
zida literatura sobre o assunto, é importante ressaltar que o 
presente estudo possui limitações. Uma delas diz respeito 
ao fato de os participantes terem sido recrutados em somen-
te duas instituições de ensino superior de uma cidade do 
interior de Minas Gerais que oferecem o curso de graduação 
em Psicologia. Outra se refere ao delineamento transversal, 
por consequência, não longitudinal do estudo.

Ainda no âmbito das limitações da presente investi-
gação, é preciso reiterar que a produção científica sobre a 
formação inicial em Psicologia para a educação inclusiva é 
muito restrita tanto no Brasil quanto em outros países. Este 
fato restringe sobremaneira a análise dos resultados obtidos.

Não obstante as ponderações dos dois parágrafos 
anteriores, os resultados encontrados podem ser considera-
dos relevantes para todas as instituições que têm graduação 
em Psicologia, já que eles indicam que elas devem repen-
sar a estrutura curricular dos cursos se a meta for formar 

profissionais para atuar em escolas inclusivas. Uma atenção 
especial deve ser dada aos estágios em Psicologia Escolar, 
que devem ir além do conteúdo curricular tradicional. Ao 
estagiar, é necessário que os futuros psicólogos tenham ex-
periências significativas com inclusão escolar e que desen-
volvam ainda mais atitudes positivas em relação à educação 
inclusiva. Só assim poderão fazer a diferença no processo 
que almeja estabelecer uma escola que garanta o acesso, 
a permanência e o sucesso para todos os estudantes, com 
e sem NEE.
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Do que eles precisam para serem felizes?  
A felicidade na visão de adolescentes

Síglia Pimentel Höher Camargo 
Josiane Lieberknecht Wathier Abaid  

Claudia Hofheinz Giacomoni

Resumo

Este trabalho visa investigar o conceito de felicidade para adolescentes. Foi adaptado o roteiro de entrevista semiestruturada sobre bem-estar 
subjetivo de crianças elaborado por Giacomoni (2002). Participaram do estudo 95 adolescentes entre 12 e 20 anos, estudantes de três escolas 
públicas do interior do Rio Grande do Sul. As entrevistas transcritas foram submetidas à análise de conteúdo, a partir da qual foram extraídas 
categorias temáticas. As categorias obtidas indicam uma tendência dos adolescentes em relacionarem sentimentos abstratos e necessidades 
concretas ao conceito de felicidade. A análise das diferenças significativas por sexo aponta que as meninas relacionaram a felicidade a variadas 
formas de relacionamento, enquanto os meninos relacionaram-na aos bens materiais e às condições de vida.  Esses resultados poderão contribuir 
na elaboração de instrumentos de avaliação do bem-estar subjetivo em adolescentes e na orientação de intervenções junto a essa faixa etária.
Palavras-chave: Psicologia positiva, felicidade, adolescentes.

What do they need to be happy? The happiness for adolescents
Abstract

In this paper we aim at  investigating the concept of happiness from the adolescents´ perspective. For this purpose we adapted the partially 
structured interview script about children’s subjective well being produced by Giacomoni (2002). We studied 95 adolescents, between 12 and 20 
years, students of tree public schools of the interior of the Rio Grande do Sul. The transcribing interviews were submitted to a content analysis, 
from which we extracted thematic categories. The  categories we got from the study  pointed to a trend of the adolescents in mentioning abstract 
feelings and concrete necessities related to happiness. The analysis of significant differences by sex pointed that girls mentioned diverse kinds 
of relationships related to happiness, while boys tend to correlate happiness with personal belonging and life conditions. These findings can 
contribute to the construction of subjective well-being assessment scales for teenagers. Moreover, they  can help educator in giving  orientation 
and making intervention when necessary.
Key words: Positive psychology, happiness, adolescents.

Qué necesitan para ser felices? La felicidad según los adolescentes
Resumen

Este trabajo busca investigar el concepto de felicidad para adolescentes. Se adaptó el cuestionario de entrevista semi-estructurada sobre 
bienestar subjetivo de niños elaborado por Giacomoni (2002). Participaron  del estudio 95 adolescentes entre 12 y 20 años, estudiantes de tres 
escuelas públicas del interior de Rio Grande do Sul. Se extrajeron categorías temáticas a partir del análisis de contenido de las entrevistas. 
Las categorías levantadas indican tendencia de los adolescentes a relacionar sentimientos abstractos y necesidades concretas al concepto de 
felicidad. El análisis de las diferencias significativas por sexo señala que las niñas relacionaron la felicidad a variadas formas de relacionamiento, 
mientras que los niños la relacionaron a bienes materiales y a condiciones de vida.  Estos resultados podrán contribuir en la elaboración de 
instrumentos de evaluación del bienestar subjetivo de adolescentes y en la orientación de intervenciones junto a esta franja de edad.
Palabras clave: Psicología positiva, felicidad, adolescentes.
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Introdução
Alvo de estudos da Filosofia em diferentes épocas 

(Lastória, 2003), a felicidade, também conhecida pelo termo 
científico “bem–estar subjetivo”, passou a ser mais ampla-
mente estudada com o surgimento de uma nova perspectiva 
no campo da Psicologia, preconizada por Seligman e Csi-
kszentmihalyi (2000): a Psicologia Positiva.  Essa perspecti-
va propõe uma mudança de foco de uma ciência que, desde 
a Segunda Guerra Mundial, tem priorizado os processos 
psicopatológicos e suas implicações, seguindo um modelo 
médico de doença. A Psicologia Positiva visa incentivar os 
psicólogos a adotarem uma postura mais aberta e aprecia-
tiva dos potenciais humanos, das motivações e das capaci-
dades que, no nível subjetivo, procura abarcar o estudo da 
felicidade (Sheldon & King, 2001). 

Sendo assim, o bem-estar subjetivo refere-se ao que 
as pessoas pensam e como elas se sentem em relação as 
suas vidas, o que, inevitavelmente, envolve uma avaliação 
subjetiva da qualidade de vida. Esta avaliação da pessoa 
sobre as suas vivências pode ser feita de forma cognitiva, 
quando faz um julgamento consciente dos diversos domí-
nios como trabalho, lazer e relacionamentos. Também pode 
haver uma avaliação de suas emoções e humores prazero-
sos ou desprazerosos experienciados. Trata-se, portanto, de 
uma avaliação tanto cognitiva quanto emocional da própria 
existência (Diener, 1984; Diener, Suh, & Oishi, 1997; Diener, 
Suh, Lucas, & Smith, 1999). Neste sentido, se uma pessoa 
apresenta alto nível de bem-estar subjetivo, significa que ela 
está experienciando satisfação de vida frequente, emoções 
de contentamento, alegria e infrequentes emoções como 
raiva e tristeza que, quando frequentes, não indicam altos 
níveis de bem-estar subjetivo (Giacomoni, 2002; Giacomoni 
& Hutz, 2008).

O bem-estar subjetivo é, assim, uma área que tem 
crescido reconhecidamente nos últimos tempos. Cabe res-
saltar, entretanto, uma noção importante de que bem-estar 
subjetivo não é sinônimo de saúde mental ou psicológica. 
Uma pessoa pode estar feliz e satisfeita com sua vida mes-
mo em estado de delírio, o que não se autoriza afirmar que 
ela possua saúde mental. Assim, o bem-estar subjetivo não 
é uma condição suficiente para o bem-estar psicológico, mas 
é uma condição desejável (Diener e cols., 1997). O bem-
-estar subjetivo volta-se para os fatores que diferenciam as 
pessoas felizes em diferentes graus (feliz, moderadamente 
feliz ou extremamente feliz) e é definido a partir da experi-
ência interna do respondente, ou seja, é avaliado a partir 
da perspectiva do próprio indivíduo (Diener e cols., 1997; 
Dell’Aglio, Koller, & Yunes, 2006). Suas crenças sobre seu 
próprio bem-estar são de fundamental importância para esta 
avaliação. Segundo Diener e Lucas (2000), as pessoas ava-
liam as condições de vida de forma diferente, dependendo 
das suas expectativas, valores e experiências prévias. Além 
disso, o bem-estar subjetivo focaliza também os estados de 
longo prazo e não somente humores momentâneos, ainda 
que estejam sujeitos a alterações conforme novos eventos 
venham a acontecer (Diener e cols., 1997). Relacionado a 

isso, sob o ponto de vista desenvolvimental, de qualidade 
de vida e resiliência, sabe-se que a proximidade com os 
irmãos pode propiciar apoio emocional, estendendo-se, na 
vida adulta, em maior competência social e iniciativa no au-
xílio ao outro. A existência de cuidado entre irmãos tem sido 
apontada pela literatura (Luthar & Zigler, 1991; Werner & 
Smith, 1992, 1998) como fator auxiliar no processo de socia-
lização da criança, especialmente de meninas com relação 
aos irmãos menores.

Atualmente, encontramos alguns estudos sobre o 
bem-estar subjetivo de crianças e adolescentes na literatu-
ra brasileira. Assumpção Jr., Kuczynski, Sprovieri e Aranha 
(2000) realizaram um estudo de validação de uma escala de 
avaliação da qualidade de vida em crianças. A escala leva 
em consideração o contexto pediátrico e o desenvolvimento 
da criança, e as suas qualidades psicométricas permitem 
o seu uso como um importante instrumento de avaliação 
diagnóstica. Outro estudo, realizado por Giacomoni (2000) 
com 200 crianças entre 5 e 12 anos, investigou o desen-
volvimento do conceito de felicidade e suas principais ca-
racterísticas em crianças de idade escolar. Foram geradas 
sete categorias relativas aos domínios de satisfação de 
vida infantil (Self, Família, Amizade, Escola, Satisfação de 
Necessidades Básicas, Satisfação de Desejos, Lazer e Não 
Violência) a partir das quais foi possível desenvolver um ins-
trumento de avaliação do bem-estar subjetivo infantil (Gia-
comoni & Hutz, 2008). Arteche e Bandeira (2003) realizaram 
um estudo sobre o bem-estar subjetivo de 193 adolescentes 
trabalhadores de 14 a 17 anos em relação ao trabalho. Os 
resultados indicaram bons níveis de bem-estar e mostraram 
que o trabalho na adolescência pode ser positivo, sobretudo 
para os adolescentes que realizam um trabalho educativo, 
ou seja, uma modalidade de trabalho em que as necessi-
dades pedagógicas superam as questões produtivas (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, 1990). Em outro estudo 
com adolescentes universitários, Dela Coleta e Dela Coleta 
(2006) mostraram que estes estudantes avaliam sua satisfa-
ção, bem-estar e felicidade de modo positivo.

Pode-se perceber, portanto, que, apesar da reco-
nhecida relevância dos estudos nacionais já realizados no 
campo do bem-estar subjetivo, estes ainda são escassos, 
principalmente no que se refere à adolescência e à inves-
tigação da noção subjetiva que os adolescentes possuem 
sobre o que venha a ser felicidade. Diante disso, percebe-se 
a importância da realização de pesquisas a partir da visão 
dos próprios adolescentes, as quais podem viabilizar o de-
senvolvimento de programas de intervenção mais efetivos 
junto aos mesmos. Considerando estes aspectos, o presen-
te estudo teve por meta investigar e analisar o conceito de 
felicidade descrito pelos adolescentes. Também teve como 
objetivo verificar possíveis diferenças entre os sexos e a sé-
rie no que se refere a esse construto.
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Método

Participantes

Participaram deste estudo 95 adolescentes, de am-
bos os sexos, sendo 48 meninas (51%) e 47 meninos (49%), 
estudantes de escolas públicas da cidade de Santa Maria-
-RS. A idade variou entre 12 e 20 anos (M=14,3; DP=1,3). 
O número de irmãos referido variou de zero a oito, sendo o 
número médio encontrado de 1,7 irmãos (DP=1,4). Todos 
os participantes frequentavam o ensino fundamental, sendo 
que 37 estavam matriculados na sétima série e 58, na oitava 
série.

Instrumentos

Para a realização desta pesquisa, foi utilizada a 
técnica de entrevistas individuais, a partir de um roteiro de 
entrevista semiestruturada. Este roteiro, composto por 14 
questões, consistiu numa versão adaptada do roteiro de 
entrevista semiestruturada para crianças desenvolvido por 
Giacomoni (2002). Nos primeiros itens do roteiro, encon-
traram-se os dados de identificação dos entrevistados, tais 
como: iniciais do nome, sexo, idade e número de irmãos. 
Para adaptação do roteiro da entrevista, foram realizados 
dois estudos pilotos. Ambos tiveram como objetivo avaliar a 
compreensão das questões por parte dos adolescentes e a 
validade do instrumento. No entanto, este artigo enfatiza os 
achados relacionados às análises das duas primeiras ques-
tões, uma vez que estas exploraram o conceito de felicidade 
atribuído pelos adolescentes. 

Procedimentos

Para a realização das entrevistas, foi solicitada à 8ª 
Coordenadoria Regional de Educação do RS uma listagem 
de todas as escolas públicas e privadas da cidade de Santa 
Maria e região, uma vez que a escola apresenta-se como 
um meio de contato direto com adolescentes. Foram sele-
cionadas, por conveniência, três escolas públicas de ensi-
no fundamental da cidade de Santa Maria/ RS, adotando 
como critério a proximidade do estabelecimento e facilidade 
de acesso às pesquisadoras. Entrou-se em contato com a 
direção e coordenação pedagógica da escola, quando foi 
apresentada a pesquisa, explicitando seus objetivos e pro-
cedimentos. Obtida a autorização da direção da escola e 
dos professores, após a apresentação da proposta de traba-
lho, foi realizado um encontro com os alunos. O pesquisador 
teve o contato inicial com os adolescentes na própria sala 
de aula, explicando de forma coletiva o procedimento do es-
tudo e sua finalidade, deixando claro o caráter voluntário de 
sua participação. A entrevista foi realizada individualmente, 
mediante o assentimento do aluno, que já portava o con-
sentimento de um dos seus responsáveis legais. Todas as 

entrevistas foram gravadas em fitas K7 e depois transcritas 
na íntegra. As entrevistas que apresentaram problemas em 
alguma das fases descritas foram descartadas. 

Considerações Éticas

Considerando as questões éticas que devem ser 
observadas nas pesquisas envolvendo seres humanos, o 
presente estudo cumpre com as exigências, normas e orien-
tações previstas pelo Conselho Nacional de Saúde (Resolu-
ção n. 196/96, 1996) e pelo Conselho Federal de Psicologia 
(Resolução n. 016/2000). Desse modo, garantiu-se, a todos 
os participantes, o direito de sigilo, a participação voluntária 
e a interrupção da participação sem prejuízo ao participante. 
A entrevista foi realizada individualmente em local fornecido 
pela escola e gravada mediante autorização do participante.

Análise de dados

Após a transcrição das entrevistas, as respostas ob-
tidas para cada questão foram submetidas a uma análise de 
conteúdo, segundo Bardin (1979/2004). A análise permitiu 
identificar categorias temáticas a posteriori entre as respos-
tas fornecidas pelos adolescentes. O processo de identifica-
ção de categorias temáticas foi realizado separadamente e 
simultaneamente por duas equipes de pesquisadoras, que, 
posteriormente, desenvolveram, em conjunto, um manual 
de definições das categorias extraídas. Foi realizada uma 
análise estatística descritiva para levantar as frequências e 
os percentuais das categorias encontradas no grupo todo, 
bem como separadas por sexo e por série.

Resultados
Com o intuito de verificar o conceito de felicidade 

na visão dos adolescentes, foram analisadas as respostas 
referentes às seguintes questões: “O que vem na tua ca-
beça quando tu pensas em felicidade?” (Questão 1) e “O 
que é estar feliz?” (Questão 2). Para cada questão, foram 
elencadas categorias temáticas, seguidas de suas respecti-
vas definições, as quais partiram dos critérios de exclusão, 
recorrência do conteúdo, pertinência e homogeneidade, ou 
seja, as definições deveriam ser claras o suficiente para que 
um item pertencesse a apenas uma categoria, conforme re-
comendado por Bardin (1979/2004). Foram contabilizados 
os itens de resposta mencionados mais de uma vez por 
entrevistado em relação a cada pergunta.  

A primeira questão teve por objetivo chamar o res-
pondente ao tema proposto e, sendo introdutória, registrar 
as primeiras impressões ao ouvir a palavra “felicidade”. Fo-
ram extraídas nove categorias temáticas, as quais são apre-
sentadas a seguir. A concordância entre juízes foi superior 
a 76%, o que indica que as categorias foram formuladas e 
descritas de modo claro e metodologicamente satisfatório. 
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1. FAMÍLIA: Refere-se à instituição família, incluindo 
seus membros, eventos, relacionamentos, ações e sen-
timentos característicos. Ex.: “Estar com a família, pais, 
quando eu casar”.

2. SENTIMENTOS: Refere-se a entidades conside-
radas abstratas ao descrever os sentimentos relacionados à 
felicidade, incluindo sentimentos altruístas e de autonomia, 
tais como: “paz, carinho, liberdade, vida”, dentre outros.

3. AMIZADE: Inclui ações, sentimentos e o relacio-
namento entre amigos, além da mera referência a esses, in-
cluindo inimizades. Assim sendo: “Estar com meus amigos, 
sair com amigos” fazem parte desta categoria.

4. AUTORREFERÊNCIA: Inclui referências ao eu e 
suas pretensões. Dessa forma, incluem-se nesta categoria: 
“em mim”, “meu futuro”, dentre outros.

5. ATIVIDADES / LAZER: Refere-se a ações diversas 
realizadas pelos sujeitos, as quais lhes trazem felicidade. 
Como exemplos, temos: “sair” e “praticar esportes”.

6. RELACIONAMENTOS: Inclui diferentes formas de 
relações entre sujeitos (pares e outros), suas implicações, 
ações em conjunto e a satisfação trazida por essas. Sendo 
assim: “encontrar as pessoas que a gente gosta”, “namora-
da”, “pessoas que gostam da gente” são exemplos. 

7. SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES MATERIAIS 
E DE DESEJO: Inclui situações almejadas e/ou conquista-

das pelo sujeito em relação a bens materiais, conquistas 
futuras e profissionais, bem como referência à saúde. Como 
exemplos desta categoria, temos: “bens materiais”, “morar 
bem”, “segurança” e “condições de vida”.

8. ESCOLA: Refere-se a ações, relacionamentos e 
atividades relacionadas ao ambiente escolar, assim como à 
satisfação trazida por fazer parte deste. Como exemplos de 
itens desta categoria, temos: “vir pro colégio”, “colegas” e 
“não ter discussão no colégio”.

9. OUTROS: Inclui quaisquer referências que não pos-
sam ser incluídas nas demais categorias. Exemplos: “tudo, 
“Deus”, “não sei”, “caixa de bombom”, “rindo”, falando”. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as frequências e per-
centuais para a amostra total, por sexo e por série, além dos 
coeficientes indicativos de diferenças.

Considerando a frequência como número de vezes 
em que um item de resposta foi citado pelos adolescentes 
na questão 1, pode-se perceber que, dentre os 95 entrevis-
tados, a categoria “Sentimentos” foi a mais lembrada, se-
guida da categoria “Família”. Para avaliar as diferenças por 
sexo e série, utilizou-se o teste estatístico não paramétrico 
U de Wilcoxon-Mann-Withney, que avalia se existe diferença 
estatística significativa entre as medianas de duas (Dancey, 
2006), uma vez que os dados do presente estudo são assi-
métricos e tem-se um pequeno número de participantes. Em 
relação aos sexos (ver Tabela 1), a categoria mais frequen-
temente citada pelos meninos foi “Sentimentos”, seguida por 
“Família” e “Satisfação das Necessidades e Desejos”. Já as 
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Tabela 1. Frequências e percentuais totais e por sexo referentes às categorias da Questão 1.

Categorias questão 1 Meninos Meninas

f % f % Mediana f % Mediana U p

SENTIMENTOS 70 28,3 36 30,3 49,3 34 26,6 46,7 1.067,0 0,610

FAMÍLIA 61 24,7 24 20,2 44,7 37 28,9 51,2 974,5 0,190

SATISFAÇÃO DAS NEC. 
MATERIAIS E DE DESEJO 35 14,2 23 19,3 52,5 12 9,4 43,6 914,5 0,039*

AMIZADE 29 11,7 15 12,6 46,8 14 10,9 49,2 1.071,0 0,570

RELACIONAMENTOS 19 7,7 5 4,2 43,9 14 10,9 51,1 935,0 0,055

OUTROS 13 5,3 5 4,2 45,7 8 6,3 49,3 1.020,0 0,270

ATIVIDADES / LAZER 11 4,5 6 5,0 46,6 5 3,9 46,4 1.051,0 0,920

ESCOLA 5 2 3 2,5 48,0 2 1,6 48,0 1.126,0 0,960

AUTORREFERÊNCIA 4 1,6 2 1,7 48,0 2 1,6 48,0 1.127,0 0,980

Total 247 100 119 100,0 128 100,0

 * p < 0,05
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meninas citaram com maior frequência a categoria “Família”, 
seguida de “Sentimentos”. As estatísticas descritivas mos-
traram que, apesar de o teste U não ter indicado diferenças 
significativas entre as variáveis medidas na Tabela 1, houve 
uma tendência das meninas conceituarem a felicidade com 
mais itens relacionados à categoria “Relacionamentos” do 
que os meninos. Por outro lado, houve diferença significativa 
entre os sexos na categoria “Satisfação das Necessidades 
e Desejo”, sendo que os meninos citaram mais itens rela-
cionados a esta categoria do que as meninas.  Nas demais 
categorias, não houve diferença significativa por sexo. 

Em relação à escolaridade dos participantes (Tabela 
2), os estudantes da sétima série apontaram com maior frequ-
ência a categoria “Sentimentos”, seguidos da categoria “Fa-
mília” e “Satisfação das necessidades Materiais e Desejos”, e 
os alunos da oitava série apontaram mais as categorias “Fa-
mília” e “Sentimentos”. O teste U de Mann-Withney apontou a 
existência de diferença significativa na categoria “Satisfação 
de Necessidades e Desejo”, sendo que os participantes per-
tencentes à sétima série obtiveram mediana de itens mais alta 
do que os alunos que estudavam na oitava série. Nas demais 
categorias, não houve diferença significativa entre as séries. 

Em relação à questão 2, “O que é estar feliz?”, foram 
obtidas 8 categorias referentes ao conceito de felicidade. Al-
gumas definições das categorias de conteúdo de respostas 
para a questão 2 mantiveram-se semelhantes às propostas 
na questão 1. A seguir, descrevemos apenas a definição das 
categorias que receberam definições diferentes devido ao 
seu conteúdo. O índice de concordância entre juízes sobre 
as categorias foi superior a 75%. Categorias:

1. FAMÍLIA; 

2. RELACIONAMENTOS;

3. AMIZADE; 

4. SENTIMENTOS (incluindo itens de autorreferência 
e de autonomia);

5. ALTRUÍSMO: Engloba as intenções e ações posi-
tivas do sujeito em relação aos outros, sem, no entanto, ter 
expectativa de retorno dessas. Como exemplos, podemos 
citar: “ver os outros felizes” e “ajudar os outros”;

6. ATIVIDADES / LAZER: Inclui ações diversas, rea-
lizadas pelos sujeitos, podendo ou não ser prazerosas, na 
quais se incluem eventos sociais. Como exemplos: “fazer 
ginástica”, “fazer o que gosta”.

7. SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES MATERIAIS 
E DE DESEJO: Refere-se a situações almejadas e/ou con-
quistadas pelo sujeito em relação a bens materiais e dese-
jos, conquistas futuras, incluindo a não violência, ter saúde, 
escola, profissão. Dentre as referências a esta categoria, 
temos: “quando consigo ter coisa boa que queria”, “ter casa” 
e “não ter problemas”.

8. OUTROS.

Categorias questão 1 7ª série 8ª série

f % f % Mediana f % Mediana U p

SENTIMENTOS 70 28,3 31 30,4 51,26 39 26,9 45,92 952,5 0,30

FAMÍLIA 61 24,7 21 20,6 43,89 40 27,6 50,62 921,0 0,18

SATISFAÇÃO DAS NEC. 
MATERIAIS E DE DESEJO 35 14,2 21 20,6 53,73 14 9,7 44,34 861,0 0,036*

AMIZADE 29 11,7 11 10,8 48,28 18 12,4 47,82 1062,5 0,91

RELACIONAMENTOS 19 7,7 9 8,8 49,18 10 6,9 46,41 992,5 0,47

OUTROS 13 5,3 3 2,9 45,27 10 6,9 48,95 972,0 0,27

ATIVIDADES / LAZER 11 4,5 5 4,9 47,42 6 4,1 45,88 983,5 0,58

ESCOLA 5 2 0 0 46,00 5 3,4 49,28 999,0 0,10

AUTORREFERÊNCIA 4 1,6 1 1 47,28 3 2,1 48,46 1046,5 0,56

Total 247 100 102 100 - 145 100 - - -

 * p < 0,05
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Tabela 2. Frequências e percentuais totais e por série referentes às categorias da Questão 1.
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Pode-se perceber que, quanto ao que os adolescen-
tes consideram o que seja estar feliz, obteve-se, com maior 
frequência, as categorias “Sentimentos, “Satisfação de 
necessidades materiais e de desejo” e “Atividades/ Lazer”. 
Chama-se a atenção para a categoria com menor frequ-
ência: “Altruísmo”. Nenhuma das categorias da questão 2 
teve diferença significativa por sexo. Na Tabela 3, constam 
as frequências e percentuais totais e por série quanto às 
categorias sobre o que é estar feliz.

Foi realizado um teste U de Mann-Wihtney para ve-
rificar diferenças entre as categorias por série. Os partici-
pantes pertencentes à sétima série obtiveram mediana de 
itens mais alta na categoria de “Satisfação de Necessidades 
e Desejo” do que os alunos que estudavam na oitava série. 
Já os adolescentes que estudavam na oitava série sobres-
saíram-se na categoria “Relacionamentos”. As demais cate-
gorias da questão 2 não tiveram diferença significativa por 
série, como se pode ver na Tabela 3.

Discussão
A partir das categorias extraídas na questão 1, 

pode-se perceber uma tendência inicial dos adolescentes 
em relacionar o termo “felicidade” com sentimentos, o que 
demonstra a necessidade do adolescente de se sentir bem 

consigo mesmo e com os outros em meio às tensões provo-
cadas pelas mudanças físicas e emocionais. Na categoria 
“Sentimentos”, foi possível identificar itens citados pelos 
adolescentes relacionados à sensação de bem-estar, prazer, 
aceitação e autonomia. Do mesmo modo, pode-se pensar 
que a “Família”, a segunda categoria mais frequentemente 
citada, é considerada importante pelos adolescentes por ser 
esta a primeira rede de apoio do indivíduo, como uma base 
segura a partir da qual se pode explorar o mundo, sobretudo 
o mundo do relacionamento com os companheiros. Esse 
resultado corrobora a literatura especializada, que aponta a 
família como o núcleo onde as primeiras necessidades são 
satisfeitas e as experiências socializadoras são vivenciadas 
(Assis e cols., 2003; Steinberg, 1999). Em um estudo reali-
zado por Zagury (2003), 30% da amostra composta por 943 
adolescentes, com idades entre 14 e 19 anos e pertencentes 
às cinco diferentes classes sociais, apontaram a família uni-
da como fundamental para a felicidade. No presente estudo, 
apesar de menos frequente, as categorias “Amizade” e “Re-
lacionamentos” também foram consideradas importantes e 
influentes no conceito de felicidade atribuído pelos adoles-
centes. As “Atividades e o lazer” (4,5%) parecem ter menor 
relevância, ou seja, não estão primeiramente associados 
com a noção de felicidade, seguidos pela “Escola” (2,0%) e 
“Autorreferência” (1,6%).

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 15, Número 2, Julho/Dezembro de 2011: 241-250.

Tabela 3. Frequências e Percentuais totais e por série referentes às categorias da Questão 2.

Categorias questão 2 7ª série 8ª série

f % F % Mediana f % Mediana U p

SENTIMENTOS 50 22,5 25 26,9 52,65 25 19,4 45,03 901,0 0,136

SATISFAÇÃO DAS NEC.
MATERIAIS E DE DESEJO 38 17,1 21 22,6 54,32 17 13,2 43,97 839,0 0,026*

ATIVIDADES / LAZER 37 16,7 19 20,4 48,62 18 13,9 47,60 1050,0 0,812

RELACIONAMENTOS 32 14,4 8 8,6 42,39 24 18,6 50,82 865,5 0,067**

FAMÍLIA 23 10,4 8 8,6 47,23 15 11,6 48,49 1044,5 0,74

AMIZADE 25 11,3 7 7,5 48,80 18 14 46,66 1006,5 0,55

OUTROS 11 4,9 4 4,3 46,95 7 5,4 48,67 1034,0 0,57

ALTRUÍSMO 6 2,7 1 1,1 46,77 5 3,9 48,78 1027,5 0,369

Total 222 100 93 100 - 129 100 - - -

 *p<0,03
 **p unilateral<0,05
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Quanto ao fato de a categoria “Família” ter sido mais 
frequentemente citada entre as meninas, pode-se inferir que 
elas possuem o núcleo familiar como principal rede de apoio 
(Dell’Aglio & Hutz, 2002).  Essa influência pode ser conse-
quência da educação e da cultura vivenciadas pelas adoles-
centes, em que a mulher está mais voltada para os eventos 
que se realizam no interior da família e os relacionamentos 
ali envolvidos, embora exista atualmente grande transforma-
ção cultural neste sentido (Assumpção Jr., 2008; Malpique, 
Lima, Soleiro, & Confraria, 2003; Yunes, 2003). A categoria 
“Relacionamentos” foi citada pelas adolescentes com uma 
frequência bastante próxima à da categoria “Família” e, em-
bora sem diferença significativa em relação aos meninos, 
deve ser considerada como importante sob o ponto de vista 
psicológico (Dancey, 2006). Esses achados refletem uma 
característica comum do comportamento mais disponível 
da adolescente do sexo feminino, ao se preocupar com ter 
alguém para conversar, dividir as dúvidas e angústias bas-
tante presentes nesta fase da vida. Associa-se a isso o fato 
de que, durante seu desenvolvimento, as meninas mais ra-
pidamente alcançam a maturação emocional, estando mais 
atentas do que os meninos aos relacionamentos, sejam 
esses com amigos ou com namorados (Steinberg, 1999). 
Segundo Narvaz (2001), o senso feminino de identidade de-
senvolve-se mais pelo estabelecimento de relacionamentos 
do que pela conquista de uma identidade individual, o que 
justificaria o destaque à categoria relacionamentos entre as 
meninas no que tange ao conceito de felicidade. 

Os meninos, ainda que geralmente menos maduros 
emocionalmente, comparados ao sexo oposto de mesma 
faixa etária (Steinberg, 1999), apontam os “Sentimentos” 
(30,3%) como a categoria mais lembrada no presente estu-
do. Culturalmente, eles são menos estimulados a perceber 
e identificar sentimentos, sejam eles pessoais ou alheios 
(Steinberg, 1999). Entretanto, tais dados refletem a inade-
quação de pré-concepções a este respeito, mostrando que 
adolescentes do sexo masculino também se preocupam 
com questões emocionais próprias e dos outros. Além disso, 
incluem-se nessa categoria os sentimentos de autonomia e 
liberdade, os quais são marcantes nessa etapa do desenvol-
vimento. A segunda categoria mais citada pelos meninos foi 
“Família” e “Satisfação de Necessidades e desejo”, ambas 
com a mesma frequência. Isso novamente reforça a impor-
tância que é atribuída pelos adolescentes ao suporte familiar 
em ambos os sexos e o quanto as determinações culturais 
para o que se espera do sexo masculino podem influenciar a 
noção da felicidade em meninos. A categoria “Satisfação das 
Necessidades e desejo”, a qual apresentou uma diferença 
significativa em relação às meninas, associou a felicidade à 
obtenção de “bens materiais”, “morar bem”, “segurança”, “ter 
condições de vida”. Além disso, a cultura do consumo, que, 
através da mídia, cria necessidades e estabelece relações 
de dependência entre bem-estar e aceitação com a obtenção 
de um produto, pode ter influenciado na emergência desta 
categoria. Entretanto, a referida categoria também pode 
ter apresentado uma frequência elevada por abranger as 
necessidades materiais como uma série de condições sine 

qua non para a qualidade de vida para a felicidade (morar 
bem, ter segurança, boas condições de vida). Na literatura, 
encontra-se que, se as condições básicas de sobreviência 
são mantidas, o dinheiro não se relaciona com a felicidade 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Graziano, 2005). 

Em relação à escolaridade, houve diferença significa-
tiva apenas na categoria “Satisfação das Necessidades e de 
Desejo”, sendo que os alunos da sétima série consideraram 
esses fatores como associados ao conceito de felicidade. 
Isso pode ser explicado pela preocupação dos estudantes 
da oitava série estar mais centrada nos aspectos desenvol-
vimentais relacionados à finalização do ensino fundamental, 
tais como: aprovação no ano letivo, mudanças de escola e 
separação de antigos colegas e de amigos. Isso coincide 
com a maior frequência da categoria “Sentimentos” e “Fa-
mília” estarem associadas à felicidade para os adolescentes 
da 8ª série.

A partir das categorias extraídas na segunda ques-
tão, observou-se que os adolescentes indicaram que o estar 
feliz se relaciona a “Sentimentos” positivos vinculados à 
felicidade, em que se inclui, sobretudo, o bem-estar próprio, 
como se pode constatar nas verbalizações “estar bem consi-
go”, “gostar de si mesmo”, “de bem com a vida”, “pensar em 
coisas boas” etc. Isso demonstra que os adolescentes valo-
rizam e priorizam aspectos subjetivos, sabem reconhecê-los 
e, em certa medida, os consideram mais relevantes do que 
outros indicadores de felicidade. Esse resultado também é 
ressaltado no estudo de Assis e cols. (2003) em que os ado-
lescentes apresentaram uma visão extremamente otimista 
de si, ao contrário da que os adultos e a sociedade em geral 
têm sobre eles.

Por outro lado, os participantes não deixaram de ci-
tar, como já constatado na questão 1, que estar feliz também 
diz respeito a questões de necessidades materiais, como ter 
uma casa e boas condições de vida, além de necessidades 
de desejo e conquistas futuras. A ordem de importância das 
categorias obtidas permite pensar que a primeira (Senti-
mentos) surge como consequência das demais, portanto, 
para “ter paz”, “carinho” e “estar de bem consigo mesmo”, 
é necessário ter “satisfação de necessidades materiais e de 
desejo” atendidas, ter “Relacionamentos”, “Atividade/lazer”, 
“Família” e “Amizade”. 

É importante destacar que as categorias “Família” 
(10%) e “Amizade” (11,3%), encontram-se mais distantes das 
categorias mais mencionadas pelos adolescentes (“Senti-
mentos”, 22,5%, “Satisfação de necessidades materiais e de 
desejo”, 17,1% e “Atividades de lazer”, 16,7%). Isso parece 
espelhar a característica própria da adolescência, de alme-
jar sentir-se bem frente aos vários conflitos encontrados em 
diversas dimensões de sua vida, tais como mudanças cor-
porais, identidade, limites, independência e grupo de amigos 
(Ferreira & Marturano, 2002; Steinberg, 1999), associados a 
questões de possuir bens materiais ou de obter conquistas, 
o que, muitas vezes, determina ser valorizado ou aceito, ou 
ainda desperta o sentimento de pertença a um determinado 
grupo. Os adolescentes compreenderam, de maneira geral, 
que estar feliz é uma condição mais situacional do que o 
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conceito de felicidade e associaram o estado de estar feliz 
com prática de lazer e esportes ou necessidades materiais 
(Passarelli & Silva, 2007).

Observou-se, ainda, que não houve diferença signifi-
cativa em relação ao sexo quanto ao que é estar feliz. Pode-
-se pensar que estar feliz tem um significado semelhante 
entre adolescentes do sexo feminino ou masculino. A esse 
respeito, Diener (1996) e também Huebner, Drane e Valois 
(2000) afirmam que o bem-estar subjetivo manifesta-se in-
dependentemente do gênero, classe econômica ou escolari-
dade do adolescente. 

Considerações finais
Esse artigo teve como objetivo contribuir para a área 

de estudos sobre a qualidade de vida subjetiva dos ado-
lescentes, buscando identificar os conceitos de bem-estar 
subjetivo a partir da perspectiva deles. Muitas vezes, a 
profundidade ou amplitude dos conflitos vivenciados pelos 
adolescentes em função das novas exigências relativas ao 
período de desenvolvimento, tal como a proximidade de 
amadurecimento de relacionamentos amorosos e a esco-
lha profissional, reflete-se no índice de depressão e queda 
de autoestima que é observado no início da adolescência 
(Abaid, Dell’Aglio, & Koller, 2010; Cole e cols.,  2002).

Os resultados aqui apresentados e discutidos podem 
auxiliar nas ações em diversos contextos em que vive o 
adolescente, sobretudo no ambiente escolar, ocupacional, 
existencial e clínico.  É necessário ressalvar, entretanto, que 
os resultados estiveram condicionados a uma amostra pe-
quena e a uma metodologia transversal. Dada a importância 
das aplicações práticas de estudos desta natureza, identi-
fica-se a necessidade da continuidade de estudos sobre a 
felicidade e seus fatores explicativos, especialmente através 
de métodos quantitativos e longitudinais. Considerando-se 
os conceitos elucidados para a amostra deste estudo, torna-
-se relevante analisar, futuramente, do ponto de vista do pró-
prio adolescente, os fatores que garantem o seu bem-estar 
subjetivo. Para isso, recomenda-se partir da proposta da 
Psicologia Positiva, que busca enfatizar as potencialidades 
do indivíduo. Desse modo, é necessário o investimento em 
estudos que se dediquem ao desenvolvimento de instru-
mentos que auxiliem a medir esse construto.
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As queixas escolares na compreensão de educadoras 
de escolas públicas e privadas 

Cristiane Toller Bray 
Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Resumo 
Este estudo verificou a compreensão de educadores de escolas públicas e privadas acerca das dificuldades enfrentadas no processo de 
escolarização, fenômeno conhecido por queixa escolar. Para tanto, foram entrevistadas vinte e quatro educadoras, constituindo dois grupos: 
G1- educadoras de duas escolas privadas, e G2- educadoras de duas escolas públicas. As entrevistas foram examinadas mediante análise de 
conteúdo e organizadas em categorias. Foi realizado um exercício de análise marxista, pois buscamos consonância com o referencial teórico 
utilizado: a Psicologia Histórico-Cultural, que possui como base metodológica o Materialismo Histórico-Dialético. Os resultados revelaram que, 
nos dois grupos (G1 e G2), as educadoras partem do pressuposto de que as queixas escolares estão diretamente relacionadas apenas com 
os alunos. Desta forma, as participantes desconsideram que a queixa/fracasso escolar seja produzida no interior da escola e entendem esta 
diretamente associada à organização e à estrutura social. 
Palavras-chave: Queixas escolares, escolas públicas e privadas, Psicologia Histórico-Cultural.

The school complaints in the understanding of  
educators from public and private schools

Abstract
In this work we study educators understanding (at public and private schools) of difficulties faced in school process, those seen as school 
complaints. We interviewed 24 educators divided  into two groups (1G- two private schools educators) and (2G- two public schools educators). 
The interviews were examined according to content analysis  and they were organized in categories. We achieved Marxist exercise of analysis, 
for searching consonance with the theoretical referential used - the Historical- Cultural Psychology, having as Methodology bases, the Historical-
Dialectical Materialism. The results revealed that in both groups (1G and 2G) the educators start assuming that the school complaints are directly 
related to students only. This way, the participants disregard that complaints/failure school  achieved in schools even when those are directly 
involved with the organization and the social structure.
Key words: School complaints, public and private schools, Historic-Cultural Psychology.

Las quejas escolares en la comprensión de  
educadoras de escuelas públicas y privadas

Resumen
Este estudio verificó la comprensión de educadoras, de escuelas públicas y privadas, sobre las dificultades enfrentadas en el proceso de 
escolarización, fenómeno conocido por queja escolar. Se entrevistaron veinticuatro educadoras, constituyendo dos grupos: G1- educadoras 
de dos escuelas privadas, y G2- educadoras de dos escuelas públicas. Las entrevistas fueron examinadas mediante análisis de contenido y 
organizadas en categorías. Se realizó análisis marxista, pues buscamos consonancia con el referencial teórico utilizado: la Psicología Histórico-
Cultural, que posee como base metodológica el Materialismo Histórico-Dialéctico. Los resultados revelaron que, en los dos grupos (G1 y G2), 
las educadoras parten del  supuesto de que las quejas escolares están directamente relacionadas apenas con los alumnos. Por consiguiente, 
las participantes desconsideran que la queja/fracaso escolar sean producidos en el interior de la escuela y los entienden directamente asociados 
a la organización y a la estructura social. 
Palabras Clave: Quejas escolares; escuelas públicas y privadas, Psicología Histórico-Cultural.
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Introdução
Temos um grande contingente de crianças brasilei-

ras em idade escolar frequentando a escola. No Brasil, em 
2007, o índice de crianças de 7 a 14 anos que estavam na 
escola era de 97% e, em 2008, passou para 97,5% (IBGE, 
2009). No ano de 2010, de acordo com os resultados do 
censo escolar, houve 51,5 milhões de matrículas (Brasil, 
2011) na Educação Básica. Estes dados revelam que a es-
cola tornou-se acessível a quase todas as crianças, porém 
merece destaque o fato de que ter acesso garantido não 
significa necessariamente a garantia, também, de um ensino 
de qualidade. Os problemas presentes no processo de esco-
larização são comuns no contexto escolar, encontrando-se, 
com espantosa frequência, alunos com 10, 12, 13 anos de 
idade e com no mínimo 5 ou 6 anos de escolarização que 
nem sequer sabem ler e escrever e estão na escola apenas 
ocupando espaço físico. 

Os dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica), que mostram os resultados da taxa de 
rendimento escolar (aprovação e reprovação), e o desempe-
nho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica) e na Prova Brasil apontam que, em 2007, 
incluindo-se todas as escolas brasileiras, a média (escala de 
zero a dez) para as séries iniciais do Ensino Fundamental foi 
de 4,2, enquanto para as últimas séries do Ensino Funda-
mental foi 3,8 e, no Ensino Médio, 3,5.

Como podemos observar, os índices de desempenho 
das escolas brasileiras estão muito aquém do esperado 
quando temos como meta um ensino de qualidade, em que 
todos os alunos tenham real acesso ao conhecimento cien-
tífico. Eidt e Tuleski (2007) complementam afirmando que 
são significativos os índices de evasão e repetência escolar, 
enfatizando a exclusão e a seletividade dos alunos no pro-
cesso de escolarização. Outro fato relevante na Educação, 
segundo essas autoras, é a tendência à democratização 
do acesso à escola em termos de aumento no número de 
vagas, mas não em termos de escolarização. Por escolari-
zação entende-se aprender os conteúdos científicos corres-
pondentes a essa etapa sem que haja índices expressivos 
de defasagem/repetência ou evasão na escola. 

B. P. Souza (2007), uma das idealizadoras, junto ao 
Serviço Escolar do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), 
do atendimento psicológico chamado de Orientação à quei-
xa escolar, explica que compreende a queixa como 

aquela que tem, em seu centro, o processo de 
escolarização. Trata-se de um emergente de uma rede de 
relações que tem como personagens principais, via de 
regra, a criança/adolescente, sua escola e sua família. 
O cenário principal em que surge e é sustentada é o 
universo escolar (p.100, grifos da autora).

De fato, encontramos, no universo escolar, constan-
tes “queixas” de alunos que não estão conseguindo cor-
responder ao que se espera deles, isto é, que aprendam, 

independentemente da realidade escolar, social, cultural ou 
econômica na qual estejam inseridos; ou melhor,  de alunos 
que estão correspondendo exatamente ao que está traçado 
para eles: não aprender por causa de sua pobreza, de sua 
carência, de sua deficiência etc. Estamos, assim, diante de 
um cenário escolar que, na maioria das vezes, apregoa que 
a escola poderia funcionar muito bem não fosse a hetero-
geneidade de alunos e professores que temos, em que as 
justificativas para qualquer problema no processo de escola-
rização centram-se no indivíduo, isto é, no aluno, na família 
ou no professor. 

Em relação a este aspecto, Asbahr e Lopes (2006) 
expõem que, frequentemente, os alunos com dificuldades 
de escolarização são encaminhados para diagnóstico com 
os profissionais da área da saúde, e, por sua vez, os profis-
sionais da educação anseiam por um lugar para onde pos-
sam encaminhá-los e de onde recebam um laudo revelador 
das causas individuais das dificuldades de aprendizagem. 
Segundo as mesmas autoras, os diagnósticos quase sem-
pre “revelam” a presença de deficiências ou distúrbios nos 
alunos encaminhados, qualificando-os como portadores de 
desequilíbrios, deficiências, distúrbios emocionais ou neuro-
lógicos, agressividade, hiperatividade, apatia e conferindo-
-lhes muitas outras rotulações. Assim, os problemas esco-
lares permanecem individualizados, isto é, no aluno, com o 
estereótipo de que ele não tem capacidade para aprender, 
enquanto as dimensões sociais e políticas da sociedade 
capitalista continuam não merecendo consideração, princi-
palmente por parte da instituição escolar.

Collares e Moysés (2010) contribuem para corro-
borar a existência dessa maneira oblíqua de interpretar a 
realidade ao relatarem ser frequente chegarem às unidades 
básicas de saúde crianças encaminhadas pela escola com 
problemas de escolarização. As autoras enfatizam que, na 
maioria das vezes, já consta, neste encaminhamento, o 
diagnóstico, sendo os mais comuns os de distúrbios neu-
rológicos e desnutrição. Pior que isto, destacam elas que o 
motivo do encaminhamento tem como destinação oficial o 
encaminhamento destas crianças para as classes especiais. 

Outro aspecto abordado pelas autoras que merece 
destaque é que, 

na grande maioria, constata-se normalidade da criança; 
nesta situação, quando as causas do não aprender não 
estão centradas na criança, é frequente que a escola reaja 
mal ao diagnóstico, não o aceitando e encaminhando a 
criança a outro serviço, até que se confirme a sua  opinião, 
previamente estabelecida (Collares & Moysés, 2010, p.195).

Como podemos observar, no contexto escolar, 
prevalece um olhar sobre os problemas de escolarização 
como provindos apenas do aluno. Sobre isto, Souza (2000) 
evidencia que o olhar sobre a queixa escolar não pode ser 
privado “de uma complexa rede de relações sociais”, ou 
seja, deve articular as esferas individual e social, incluindo a 
complexidade dos processos de escolarização. Bock (2000) 
complementa expondo que os problemas encontrados no 
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processo de ensino-aprendizagem, ao invés de serem ana-
lisados como de ordem individual, seguindo o raciocínio da 
concepção neoliberal, devem merecer uma exame que vá 
além da aparência; como alerta e defende o Materialismo 
Histórico, não se devem ocultar os determinantes eco-
nômicos, sociais e políticos envolvidos na constituição da 
educação atual. Assim, “entender que nosso saber jamais 
deverá servir para ocultar processos sociais determinantes 
de processos educacionais já é um bom começo” (Bock, 
2000, p. 31). 

Facci (2007) complementa expondo que culpabilizar 
pelo não aprendizado escolar um dos envolvidos no proces-
so de ensino, como o aluno, sua família ou o professor, resul-
ta numa explicação simplista e ideológica, pois nisto estão 
imbricados os pressupostos neoliberais, os quais retiram os 
fatores sociais envolvidos no contexto do fracasso escolar 
e naturalizam essas questões. Corroborando essa realida-
de, Margotto (2004) acrescenta que são predominantes as 
explicações que apontam como determinantes do fracasso 
escolar o aluno, seus familiares, ou ainda o professor. 

Bray (2009) entende que essa forma descontextua-
lizada de compreender os problemas do processo de esco-
larização desconsidera as condições sociais e econômicas 
de uma determinada organização social, destituindo as rela-
ções complexas que envolvem a mesma. 

Sobre o exposto acima, entendemos que a escola 
pode ser um espaço de produção da queixa escolar. Con-
sideramos, ainda, que essa queixa abrange uma noção de 
produção histórico-social, pois se a escola pertence a uma 
sociedade marcada por desigualdades sociais e econômi-
cas entre grupos e classes, o fracasso escolar se apresen-
ta, antes de tudo, como um fracasso social. A partir destas 
considerações, temos como objetivo do presente estudo 
verificar a compreensão de educadores de escolas públicas 
e privadas acerca das dificuldades no processo de escolari-
zação, fenômeno conhecido por queixa escolar, procurando 
identificar se há diferenças entre a compreensão dos educa-
dores de escolas públicas e privadas sobre a queixa esco-
lar e se a compreensão dos educadores acerca da queixa 
escolar permanece a mesma dos anos 80 e 90 do século 
XX, segundo a qual, de acordo com as pesquisas realizadas 
por Patto (1990) e Collares e Moysés (1996), os problemas 
encontrados no processo de escolarização eram entendidos 
como resultantes de fracassos individuais.

Partimos do pressuposto de que a escola deve cum-
prir o seu papel de ensinar visando ao desenvolvimento e 
à formação crítica do aluno, para que este seja capaz de 
interpretar o mundo e agir sobre ele. Infelizmente, pelos 
dados acima apresentados, observamos que, geralmente, 
a escola vem negligenciando sua condição de promotora 
do desenvolvimento humano e não tem promovido trans-
formações, ao contrário, vem reproduzindo a ordem social 
vigente. Apoiamo-nos, tal como Saviani (2005), numa edu-
cação escolar que transmita aos alunos os conhecimentos 
histórica e culturalmente produzidos e acumulados. Vigotski 
(1931/1996) acrescenta que é a sistematização e o planeja-
mento dos conteúdos na escola, onde o professor transmite 

esses conteúdos científicos aos alunos, que contribui para 
o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos 
educandos, o que não é possível no cotidiano, pois somente 
a escola favorece o pleno desenvolvimento do homem.

A partir dessas discussões, entendemos que a Psi-
cologia, numa vertente crítica, pode oferecer valiosa contri-
buição, trazendo à Educação novas compreensões acerca 
da queixa/fracasso. Essa concepção crítica da Psicologia 
Escolar nos incita a repensar a prática do psicólogo. Segun-
do Eidt e Tuleski (2007), a intervenção do psicólogo diante 
dos problemas escolares deveria favorecer “a reflexão, junto 
ao professor e à criança, sobre as relações estereotipadas 
existentes na escola, pautadas em crenças que atribuem a 
dificuldade no processo de escolarização à criança” (p.533).  

Este estudo possibilita propor sugestões e reflexões 
com o objetivo de rever alguns posicionamentos e mitos 
que predominam no âmbito escolar, buscando alternativas 
e mudanças com vista a contribuir com o trabalho dos edu-
cadores e com o sistema educacional brasileiro como um 
todo. Além disso, busca mostrar a teoria Histórico-Cultural, 
a qual embasa esta pesquisa, como uma teoria crítica da 
Psicologia cujos pressupostos acerca da Educação são 
revolucionários, constituindo-se em subsídio para a compre-
ensão da realidade histórico-social e servindo de norte teó-
rico e político para o trabalho do professor. Esta perspectiva 
define o papel da educação escolar e do professor, acredi-
tando que o desenvolvimento e a aprendizagem permitem a 
humanização dos indivíduos. Assim, podemos dizer que a 
escola deve assumir esse compromisso e ser o instrumento 
por excelência da transformação social, a qual só é possível 
quando a escola ensina os conteúdos científicos e promove, 
de fato, uma educação crítica, no sentido de transformar a 
consciência dos indivíduos e torná-los capazes de modificar 
a realidade.

Método

Participantes

Fizeram parte deste estudo quatro escolas de ensi-
no básico localizadas em uma cidade do interior do Estado 
do Paraná, das quais duas são da rede pública e duas, da 
rede privada. Participaram desta pesquisa vinte e quatro 
educadoras (professoras, diretoras, coordenadoras e outras 
categorias de profissionais da educação) dos primeiros anos 
do Ensino Fundamental (primeira à quarta série), constituin-
do dois grupos de participantes: o G1, constituído de doze 
educadoras de escolas privadas, e o G2, formado por doze 
educadoras de escolas públicas. 

Grupo de participantes que pertencem às escolas pri-
vadas (G1)

Todos os participantes do grupo formado por profis-
sionais da escola privada (G1) são do sexo feminino. Suas 
idades variam entre 21 e 70 anos, assim distribuídas: três 
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na faixa de 21 a 30 anos (21, 28, 30), quatro na faixa dos 
31 aos 40 anos (35, 36, 39, 40), quatro na faixa de 41 a 45 
anos (43, 45, 45, 45) e uma com 70 anos.  Quanto ao grau 
de escolaridade, três tinham curso de magistério e estavam 
cursando o ensino superior (pedagogia), e as demais tinham 
curso superior. Em relação à pós-graduação, três participan-
tes tinham feito especialização lato sensu e uma estava cur-
sando pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado. O 
tempo de experiência profissional variou de 1 ano a 30 anos, 
com a seguinte distribuição: três participantes  tinham de 1 a 
5 anos de experiência, três  tinham entre 6 e 15 anos e seis  
tinham de 20 a 30 anos de experiência profissional. 

Grupo de participantes atuantes nas escolas públicas 
(G2)

Todos os participantes do grupo formado por profis-
sionais da escola pública (G2) são do sexo feminino e situ-
am-se na faixa etária de 31 a 48 anos, assim distribuídas: 
cinco na faixa de 31 a 40 anos (31, 34, 35, 38, 38) e sete  na 
faixa de 41 a 50 anos (42, 42, 42, 43, 46, 46, 48). Quanto ao 
grau de escolaridade, apenas uma participante tinha o curso 
de magistério, enquanto as demais tinham curso superior. 
Com relação ao curso de pós-graduação, sete participan-
tes possuem especialização na área de Educação e duas 
possuem curso de pós-graduação stricto sensu em nível de 
mestrado. O tempo de experiência profissional variou de 10 
a 29 anos, sendo que dez relataram possuir mais de 14 anos 
de experiência profissional.

Material

 Os materiais utilizados para a realização da pesqui-Os materiais utilizados para a realização da pesqui-
sa foram os seguintes: documento de anuência das escolas; 
termo de consentimento livre e esclarecido; ficha de identi-
ficação; gravador; e um roteiro de entrevista composto por 
dois itens norteadores: compreensão acerca da queixa es-
colar (dificuldade de aprendizagem) e compreensão acerca 
da queixa escolar (problema de comportamento).

Procedimentos

Grupo 1 e Grupo 2 
 Em um primeiro momento, realizamos visitas às 

escolas a fim de expor os objetivos e os procedimentos da 
pesquisa e falar da importância da participação da escola. 
Em seguida, entregamos à direção, para a devida assina-
tura, o documento de anuência da escola. No documento, 
solicitava-se autorização para a busca das informações da 
presente pesquisa e explicitava-se que o documento assi-
nado seria apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de 
Maringá.

Após o parecer favorável do Comitê de Ética, en-
tramos em contato com as participantes na própria escola 
em que trabalhavam para expor-lhes os objetivos e proce-

dimentos concernentes à pesquisa e solicitar-lhes a assina-
tura do termo de consentimento. Após a anuência, foi-lhes 
entregue a ficha de identificação com questões de ordem 
pessoal (idade, sexo, escolaridade) e profissional (experi-
ência profissional), a qual foi por elas preenchida. Em se-
guida, ocorreram as entrevistas semiestruturadas, as quais 
se apoiaram num roteiro em que se procurava abranger os 
objetivos inicialmente propostos pela pesquisa. Todas as 
entrevistas (G1 e G2) foram realizadas na própria escola em 
que as participantes trabalhavam e devidamente gravadas, 
com sua autorização.

Resultados e discussões
A organização dos dados foi feita com base nas 

entrevistas realizadas com as participantes da pesquisa. 
Estes dados foram examinados por meio da análise de 
conteúdo, que, segundo Chizzotti (1991), é um método de 
tratamento e análise das informações e das formas como 
nossos participantes configuram o social. O objetivo deste 
tipo de análise é “(...) compreender criticamente o sentido 
das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 
significações explícitas ou ocultas” (p.98).  Cabe frisar que, 
dentre as várias técnicas que contemplam a análise de con-
teúdo, a análise categorial foi a empregada para trabalhar 
com as informações das entrevistas. Neste caso, realizamos 
uma leitura minuciosa das informações colhidas, buscando 
evidenciar os elementos de destaque em cada item proposto 
no roteiro da entrevista e, assim, construir as categorias de 
análise.  Destarte, os dados foram categorizados, apresen-
tados em tabelas e analisados/discutidos com a utilização 
do referencial teórico presente na introdução deste estudo, 
abrangendo os itens “Compreensão das participantes sobre 
dificuldades de aprendizagem” e “Compreensão das partici-
pantes sobre problemas de comportamento” e respectivas 
categorias, expostos e explicitados a seguir.

1 - Compreensão das participantes sobre 
dificuldades de aprendizagem 

Categorias

1.1 - Aluno que não consegue aprender os conteúdos 
trabalhados em sala de aula: inclui as respostas das parti-
cipantes que informaram entender a dificuldade de aprendi-
zagem como a dificuldade daqueles alunos que não conse-
guem, reter, assimilar, acompanhar os conteúdos científicos 
expostos em sala de aula. Exemplos: “[...] Dificuldade de 
aprendizagem, eu acho que é aquela criança que não con-
segue acompanhar os conteúdos em sala, né?”;  “[...] Dificul-
dade de aprendizagem é aquele aluno que, através mesmo 
dos meios que você oferece, de várias maneiras, ele ainda 
tem dificuldade de compreender o que você tá querendo que 
ele aprenda”; “[...] A gente tenta passar um conteúdo, ele 
não assimila, ele não entende, que ele não interpreta bem”. 
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“[...] Problema de aprendizagem, na minha opinião, seria 
aquele aluno que não consegue é... reter alguma coisa”.

1.2 - Aluno que não consegue se concentrar/não 
presta atenção à exposição do conteúdo da disciplina. Nes-
ta categoria, incluem-se as respostas das participantes que 
informaram entender a dificuldade de aprendizagem como 
problema do aluno que fica desatento, que tem dificuldade 
em se concentrar nas atividades. Exemplos: “[...] Eu acho 
que existe a dificuldade porque os alunos, assim, às vezes, 
você tá explicando a matéria eles não tão prestando atenção, 
eles tão fazendo bagunça”; “[...] Falta de atenção, né? Que o 
aluno fica o tempo todo distraído, ele não consegue colocar 
sua atenção no que o professor está explicando, né?”. 

1.3 - Não respondeu à questão: refere-se às respos-
tas das participantes que não informaram o que compreen-
dem acerca da dificuldade de aprendizagem.

Os dados apresentados na tabela 1 revelam que 
80,4% das respostas emitidas pelos participantes em re-
lação à compreensão que possuem sobre dificuldades de 
aprendizagem referem-se à categoria: aluno que não con-
segue aprender os conteúdos trabalhados em sala de aula. 
Este resultado aponta para o fato de que, no entendimento 
da maioria dos participantes, são os alunos que não conse-
guem aprender, isto é, não conseguem acompanhar, reter, 
assimilar os conteúdos científicos. Isso mostra uma com-
preensão um tanto reducionista, em que o processo ensino-
-aprendizagem parece estar sendo visto como um processo 
de mão única, que envolve apenas o aluno. É como se a 
dificuldade de aprendizagem representasse um problema 
somente do aluno, como se a criança é que não fosse capaz 

de aprender. Isto aparece de modo tão claro que nos arris-
camos a afirmar quanto está sendo naturalizada essa con-
cepção de que o aluno tem dificuldade de aprendizagem por 
não conseguir aprender, compreender etc. Tal concepção 
aparece nas falas das educadoras de modo óbvio e natural, 
como se a dificuldade estivesse apenas no aluno. 

A respeito desse modo de compreender os fenôme-
nos individualizando questões mais amplas, Bock (2000) 
presta sua contribuição ao afirmar que ele advém da doutri-
na liberal, iniciada no século XVII, a qual pregava que, sendo 
o indivíduo “dono de si”, dependiam dele as suas escolhas e 
cabiam-lhe a responsabilidade e a capacidade de desenvol-
ver os seus atributos (potencialidades) para encontrar seu 
lugar na sociedade. Desse modo, a todos parece óbvio que 
a capacidade para aprender também depende somente do 
indivíduo. Eidt (2004) ainda explica que o neoliberalismo é 
uma ideologia que estimula o entendimento das questões 
sociais de forma naturalizada, sem fazer ligação com o con-
texto histórico em que são produzidas.

Destacamos, neste momento, que a categoria Aluno 
que não consegue se concentrar/não presta atenção à ex-
posição do conteúdo da disciplina apresentou um percentual 
de 15,2%, sendo mais representativa no G1, com 21% das 
respostas, enquanto o G2 apresentou 11,1% das respostas. 
Esse dado reforça nosso posicionamento de que a com-
preensão das participantes sobre dificuldades de aprendi-
zagem é pouco abrangente, centrando-se praticamente no 
indivíduo, isto é, no aluno. É sempre ele, o indivíduo, que 
não consegue aprender ou se concentrar, prestar atenção. 
Como podemos observar, estas participantes demonstram 
um olhar para a queixa escolar, ou seja, para os problemas 

Queixas escolares   *   Cristiane Toller Bray & Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Categorias

G1
Escola privada

G2
Escola pública Total

F % F % F %

1- Aluno que não consegue 
aprender os conteúdos 
trabalhados em sala de 
aula

14 73,7 23 85,2 37 80,4

2- Aluno que não consegue 
se concentrar/não presta 
atenção na exposição do 
conteúdo da disciplina

4 21 3 11,1 7 15,2

3- Não respondeu à questão 1 5,3 1 3,7 2 4,3

Total 19 100 27 100 46 100

Tabela 1. Compreensão das participantes sobre dificuldade de aprendizagem 

Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total de respostas referentes às distintas categorias e não a partir do 
número de participantes.
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no processo de escolarização, como apenas do aluno, des-
considerando que se trata de um processo que envolve, 
além do aluno, outros personagens, como o professor, a 
escola, a sociedade etc.

Souza (2000) expõe que o olhar sobre a queixa esco-
lar não deve ser privado “de uma complexa rede de relações 
sociais”, ou seja, é preciso articular as esferas individual e 
social, incluindo a complexidade dos processos de escolari-
zação. Bock (2000) complementa afirmando que os proble-
mas no processo de ensino-aprendizagem não podem ser 
analisados como de ordem individual, segundo o raciocínio 
da concepção neoliberal; é preciso não ocultar os determi-
nantes econômicos, sociais e políticos que constituem a 
educação atual. 

Não obstante, nas falas das participantes, perce-
bemos que sua compreensão acerca do processo ensino-
-aprendizagem ainda se embasa no modelo da escola tra-
dicional, em que cabe ao aluno uma aprendizagem passiva, 
não questionadora, bastando o aluno prestar atenção à 
explicação da matéria para poder memorizar o que foi expla-
nado e, assim, reter o conteúdo científico. 

A partir desses dados, percebemos quanto é domi-
nante a compreensão destas profissionais de que o aluno 
aprende os conteúdos por si mesmo, ou seja, elas não rela-
cionam a dificuldade no processo de aprendizagem com ou-
tros aspectos. Se o aluno está apresentando dificuldade de 
aprendizagem, deveríamos levantar a hipótese de que algo 
está errado no processo ensino-aprendizagem e não neces-
sariamente que algum problema esteja ocorrendo apenas 
com o aluno. O resultado das respostas das participantes 
se mostra incoerente com o que defende a perspectiva his-
tórico-cultural. Para esta, a aprendizagem ocorre, de acordo 
com Vigotski (1988), primeiro nas atividades coletivas, so-
ciais (como funções interpsíquicas), mediadas pelos adultos 
e crianças maiores (no caso da escola, pelos professores), 
para depois os alunos se apropriarem do conhecimento re-
alizando atividades de modo independente (como funções 
intrapsíquicas). Da mesma forma, as funções psicológicas 
superiores (atenção voluntária, memória lógica etc.) devem 
ser desenvolvidas, a princípio, por meio da mediação do 
adulto (ou do professor) para que, posteriormente, o próprio 
aluno consiga regular sozinho essas funções. Nesse aspec-
to, é valorizado o papel da escola e do professor para que 
ocorra a aprendizagem dos conceitos científicos, o que não 
confirma a concepção de que o aluno não aprende ou apren-
de por si mesmo, já que o processo de aprendizagem ocorre 
sempre a partir das condições sociais e de ensino que lhes 
são proporcionadas.

Também observamos que, tanto no G1 como no G2, 
houve respostas que pertencem à categoria Não respondeu 
à questão, com 5,3% e 3,7% respectivamente. Nesses ca-
sos, as respostas referentes à compreensão dos participan-
tes sobre dificuldades de aprendizagem eram diretamente 
relacionadas com as suas causas; ou seja, para os educa-
dores, o aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem 
possui, por exemplo, algum problema orgânico ou psicoló-
gico. A concepção sobre dificuldade de aprendizagem é a 

de que o aluno possui algum problema, portanto, se ele não 
apresentasse esse problema orgânico ou psicológico não 
existiria dificuldade. Por exemplo, quando foi perguntado a 
uma educadora o que seria, para ela, dificuldade de apren-
dizagem, ela respondeu: 

[...] Bom, dificuldade de aprendizagem, a gente tem que ver 
vários níveis, por exemplo, a dificuldade de aprendizagem 
pode ser uma criança imatura. É algo que a gente vai ter 
que resolver em sala de aula com a criança, estimulando, 
buscando saber onde tá ali a imaturidade dela. E tem a 
dificuldade de aprendizagem daquela criança que realmente 
tenha um problema talvez neurológico, ou um problema 
desse nível, né? Então, você tem que saber primeiro qual é 
essa dificuldade de aprendizagem (P10 G1).

Conhecer a compreensão das educadoras sobre a 
dificuldade de aprendizagem é fundamental para considerar 
qual é o ponto de partida desses profissionais ao alegarem, 
como justificativa da queixa escolar, que determinados 
alunos apresentam essa dificuldade. Neste caso, convém 
acentuar que, tanto no grupo das participantes pertencen-
tes às escolas privadas (G1) como no das pertencentes às 
escolas públicas (G2), todas as categorias encontradas que 
se referem à compreensão de dificuldade de aprendizagem 
partem do pressuposto de que esta dificuldade é diretamen-
te relacionada com a criança. Em nenhum momento as parti-
cipantes disseram compreender a dificuldade como um fator 
que implica também o trabalho pedagógico, ou o âmbito 
escolar, entendendo essa dificuldade como uma dificuldade 
individual, e não uma problemática que engloba o professor, 
a escola e, além disso, aspectos sociais, econômicos e po-
líticos.

Estes resultados mostram quanto a compreensão 
das educadoras participantes dessa pesquisa, tanto daque-
las das escolas privadas quanto daquelas das escolas públi-
cas, ainda está fundamentada na ideia de que a “clientela é 
inadequada”, ou seja, de que os alunos é que apresentam 
dificuldades, sem que estas sejam compreendidas dentro 
de um contexto. Os resultados da fala desses educadores 
evidenciam semelhanças no modo de pensar tanto na rede 
privada como na pública, pois em ambas os alunos são 
culpabilizados pela dificuldade de aprendizagem, de modo 
direto e natural.

2. Compreensão das participantes sobre problemas 
de comportamento

Categorias

2.1 - Criança que não respeita regras, ordens: refere-
-se às respostas das participantes que informaram entender 
o problema de comportamento como o das crianças que não 
param quietas na carteira, andam pela sala durante as ativi-
dades, saem da sala sem autorização do professor, fazem 
bagunça etc. Exemplos: “[...] Problemas de comportamento é 
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aquela criança, como que eu digo... peralta”; “[...] Faz bagun-
ça”.] “[...] E há também casos de alunos que ele é rebelde, 
rebelde, no sentido assim, de não aceitar as normas, né”; 
“[...] A criança com problema de comportamento, ele levanta 
da carteira, ele sai da sala”; “[...] É... não parar quieto”.

2.2 - Criança que não presta atenção à aula: refere-
-se às respostas das participantes que informaram entender 
o problema de comportamento como o aluno não prestar 
atenção à aula, não conseguir se concentrar durante as ati-
vidades etc. Exemplos: “[...] No caso de comportamento [...] 
é não prestar atenção”; “[...] Ele se dispersa com facilidade”; 
“[...] Eu vejo que aquele aluno que não consegue é... parar 
e prestar atenção naquilo que a professora está falando”.

 2.3 - Criança agressiva: relaciona-se às respostas 
das participantes que informaram entender o problema de 
comportamento como a atitude da criança de bater, brigar, 
xingar os colegas em sala de aula. Exemplos: “[...] No caso 
do comportamento (...) é ser agressivo”; “[...] Ou ficar agres-
siva, né?”.

2.4 - Criança que atrapalha os amigos: relaciona-se 
às respostas das participantes que informaram entender o 
problema de comportamento como a atitude dos alunos de 
incomodar, de chamar a atenção dos amigos, atrapalhando-
-os nas atividades da aula. Exemplos: “[...] Dispersa a sala, 

e incomoda o outro, porque muitas vezes não é que me in-
comoda, incomoda o outro, né?”; “[...] Começa a atrapalhar 
o outro”. 

2.5 - Criança que conversa em sala de aula, grita/fala 
alto: inclui as respostas das participantes que informaram en-
tender o problema de comportamento como as atitudes das 
crianças de ficar conversando ou gritando enquanto o pro-
fessor está explicando o conteúdo. Exemplo: “[...] A criança 
com problema de comportamento [...] ele conversa”; “[...] Aí 
você já percebe que começa a conversa”; “[...] Problema de 
comportamento não seria só aquela criança que fala muito”. 

2.6 - Criança apática: inclui as respostas das partici-
pantes que informaram entender como problemático o com-
portamento de alunos introspectivos, muito quietos, muito 
tímidos. Exemplos: “[...] Mas seria também aquela apática, 
aquela que não se interessa por aquilo que você se propõe 
a estar ensinando”; “[...] Ou ela sendo muito quieta, não par-
ticipando, muito fechada, não mostrando que sabe”.

Exemplos: “[...] Tudo o que é perguntado é gritado na 
hora de responder”; “[...] Fala alto”. 

Os dados apresentados na tabela 2 mostram que 
as categorias prevalecentes no tocante à compreensão 
dos participantes sobre problemas de comportamento são: 

Categorias

G1
Escola privada

G2
Escola pública

Total

F % F % F %

1- Criança que não respeita 
regras, ordens 17 54,8 17 47.2 27 50,8

2- Criança que não presta 
atenção à aula 6 19,4 3 8,3 9 13,4

3- Criança agressiva 3 9,7 5 14 8 12

4- Criança que atrapalha os 
amigos 2 6,4 4 11,1 6 8,9

5- Criança que conversa em 
sala, grita/fala alto 3 9,7 4 11,1 7 10,4

6- Criança apática - - 3 8,3 3 4,5

        Total 31 100 36 100 67 100

Queixas escolares   *   Cristiane Toller Bray & Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Tabela 2. Compreensão das participantes sobre problemas de comportamento 

Nota: As porcentagens foram calculadas a partir do total de respostas referentes às distintas categorias, e não a partir 
do número de participantes.
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criança que não respeita regras, ordens, com 50,8% das res-
postas; criança que não presta atenção à aula, com 13,4 % 
das respostas; e criança agressiva, com 12% das respostas. 
Também foram mencionadas respostas que se relacionam a 
outras categorias, como se pode observar na mesma tabela.

Por meio dos dados coletados verificamos, nos dois 
grupos (G1) e (G2), que o entendimento das participantes 
sobre problemas de comportamento está relacionado ao 
fato de os alunos apresentarem comportamentos inapro-
priados, entendendo que o aluno age assim o tempo todo 
durante a atividade educativa, como pode ser identificado 
nas seguintes falas: 

(...) Pra mim é aquele que não para quieto, que não presta 
atenção nas aulas, quando a gente tá explicando, ensinando, 
sai da carteira, quer andar no meio da sala, atrapalhar os 
amigos, eu acho que isso é falta de comportamento (P2 G1);

(...) E de comportamento, que a gente tem observado 
mais é... pela nossa experiência, a gente observa que são 
crianças, como eu falei anteriormente, são crianças que 
não cumprem, elas se negam, se recusam a cumprirem as 
regras estabelecidas (P1G2). 

Estas falas das educadoras nos levam a afirmar que 
está embutida nelas a ideia de que o aluno apresenta pro-
blema de comportamento por si mesmo. Elas não relacio-
nam esse problema de comportamento a outros possíveis 
fenômenos que provocam essa forma de agir. Todas essas 
respostas acerca dos comportamentos dos alunos em sala 
de aula vão ao encontro do que Meira (2003) relata aparecer 
nas queixas dos educadores, a saber, que “[...] agressões, 
indisciplina, atitudes violentas, e desrespeito a professores e 
funcionários, atualmente, têm se tornado a principal queixa 
das escolas em relação a seus alunos”. (p. 24)

Pudemos verificar, pelas falas das participantes, que 
elas não conseguem relacionar os problemas de compor-
tamento com o contexto escolar e social, como sugere Eidt 
(2004), ou seja, não relacionam a “indisciplina” do aluno 
ao contexto da sociedade, da escola e da família atual. As 
participantes simplesmente compreendem que esses com-
portamentos ocorrem porque são crianças “naturalmente 
indisciplinadas”, e, diante disso, não há nada a ser feito.

Ao considerar cada grupo isoladamente, observa-
-se que as categorias prevalecentes no G1 foram aquelas 
em que as participantes descreveram como problema de 
comportamento o da criança que não respeita regras, or-
dens (54,8%) e criança que não presta atenção na aula, 
(19,4%). No G2, as categorias prevalecentes foram criança 
que não respeita regras, ordens, representando 47,2% das 
respostas; e criança agressiva, com 14% das respostas. 
Esses resultados nos possibilitam afirmar que os problemas 
de comportamento dos alunos são analisados pelas educa-
doras de ambos os grupos como de ordem individual. Isto 
indica que não há diferenças entre as participantes das duas 
redes quanto à compreensão sobre problemas de com-
portamento na escola. Neste momento, contamos com as 

contribuições de Bock (2000), a qual expõe que essa forma 
de compreender os problemas de comportamento segue o 
raciocínio da concepção neoliberal. Nesse contexto, faze-
mos nossas colocações incitando os educadores a enxergar 
esses problemas além da aparência, conforme nos propõe 
o Materialismo Histórico, sem ocultar os determinantes eco-
nômicos, sociais e políticos envolvidos na constituição da 
educação atual. 

Esses comportamentos apresentados em sala de 
aula, como se pode observar nas categorias descritas na 
tabela 2, precisam ser compreendidos como resultado de 
uma produção social, datada historicamente. Assim, de 
acordo com Marx e Engels (1986), é o modo de produção e 
a organização social que vão influenciar os tipos de relações 
humanas que serão estabelecidos, bem como determinar 
o modo de ser, de pensar, agir, ou seja, as características 
humanas. Eidt (2004) complementa afirmando que as ca-
racterísticas da sociedade atual favorecem a manifestação 
desses comportamentos citados pelas educadoras, o que in-
dica que os alunos não se comportam assim por si mesmos, 
como as educadoras demonstram compreender.

Além disso, é importante esclarecer que, para a 
Psicologia Histórico-Cultural, o comportamento da crian-
ça também depende das mediações estabelecidas entre 
adultos e crianças, ou seja, o comportamento da criança é 
inicialmente regulado pelas relações sociais, para depois 
se tornar um comportamento regulado internamente pela 
própria criança. Dessa forma, é importante esclarecer como 
ocorre o desenvolvimento das funções psicológicas supe-
riores. Vigotski (1999) explica que funções como memória, 
atenção voluntária, pensamento abstrato, entre outras, são 
desenvolvidas no processo de aquisição de conhecimentos 
transmitidos historicamente, ou seja, é através da mediação 
dos indivíduos mais desenvolvidos culturalmente e pela 
aquisição do uso de signos (linguagem, contagem, mapas, 
técnicas mnemônicas etc.) que essas funções serão desen-
volvidas. Então podemos afirmar que a educação escolar, 
ao ensinar os conhecimentos científicos, tem um importante 
papel nesse processo de transformação das funções psico-
lógicas elementares em funções psicológicas superiores, e 
é isso que vai contribuir para o processo de humanização do 
homem, no qual as condições biológicas elementares são 
transformadas em comportamentos culturais.

Cumpre acrescentar que a categoria criança apática 
não apareceu no G1, ao passo que, no G2, ela corresponde 
a 8,3% das respostas. Este resultado merece destaque, pelo 
fato de que alguns educadores incluíram a criança que não 
é agitada, não é ativa, também como pertencente ao grupo 
de crianças que apresentam problemas de comportamento. 
Consideramos importante o professor se preocupar com o 
aluno apático, mas o que nos chama atenção é o fato de ele 
partir do princípio de que os alunos são apáticos por si mes-
mos, como se isso fizesse parte de sua personalidade. Em 
nenhum momento percebemos questionamentos sobre o 
que estaria ocorrendo com essa criança para que ela agisse 
assim, com apatia ou ausência de motivação para as tarefas 
escolares. 
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A respeito do exposto acima, Meira (2003) acentua 
que há correlação entre a qualidade das práticas pedagó-
gicas e os diferentes tipos de relações interpessoais que 
são estabelecidos entre professor e aluno em sala de aula. 
Quando as relações estabelecidas na escola favorecem a 
autonomia e quando professores e alunos possuem cons-
ciência das relações, é possível construir respeito, solida-
riedade e cooperação recíprocos; mas se, ao contrário, a 
relação estabelecida for de alienação e subalternidade, 
medidas de controle e punição são acionadas, dificultando 
estabelecer regras e normas coletivas e levando ao auto-
ritarismo/abandono de autoridade, o que gera um clima de 
ameaça, agressividade/apatia, violência, indisciplina. Dessa 
forma, as relações interpessoais precisam ser construídas 
de modo intencional, e não espontâneo.

A partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que, 
para a totalidade das participantes desta pesquisa, as expli-
cações para os problemas de comportamento centram-se 
nos alunos, isto é, eles são culpabilizados pelos próprios 
problemas. Em nenhum momento as participantes relacio-
naram a existência do problema de comportamento com a 
sociedade que produz determinadas características nos in-
divíduos, nem com a qualidade das práticas pedagógicas ou 
com os diferentes tipos de relações interpessoais estabele-
cidos entre professor e aluno em sala de aula. Esses dados 
apontam que as educadoras das duas escolas privadas (G1) 
também têm como queixa o problema de comportamento 
dos alunos e compreendem este fenômeno da mesma forma 
que as educadoras das duas escolas públicas em que se fez 
a pesquisa.

Considerações finais 
Os resultados revelam que tanto as educadoras das 

escolas públicas como as das privadas compreendem as 
queixas escolares, ou seja, as dificuldades de aprendizagem 
e os problemas de comportamento dos alunos, como oriun-
dos apenas deles próprios, isto é, partem do pressuposto 
de que os problemas escolares estão diretamente relaciona-
dos somente à criança. Elas não relacionam os fenômenos 
escolares com a sociedade, individualizando aspectos que 
estão, na verdade, envolvidos diretamente com a organi-
zação e a estrutura social (modo de produção e condições 
socioeconômicas).

Em nosso entendimento, as concepções que culpabi-
lizam o indivíduo pelos problemas escolares não passam de 
ideologias que precisam ser questionadas, já que ocultam 
a realidade das queixas escolares, pois, como afirma Eidt 
(2004), “compreende-se que qualquer forma de culpabilida-
de individual torna-se reducionista e converte-se em uma ar-
madilha ideológica condizente com os princípios neoliberais” 
(p.195). Em poucas palavras, entendemos por ideologia o 
mesmo que Bock (2003, p.91), para quem “a ideologia é 
forte arma de segurança e manutenção social, por isso só 
interessa a quem quer manter as coisas como estão”.

Convém esclarecer que a compreensão das edu-
cadoras, baseada, até hoje, numa visão individualizada e 
naturalizada das queixas escolares, expressa que essa é 
uma maneira de a sociedade organizada no modo de pro-
dução capitalista reproduzir, por meio de ideologias e de 
forma reacionária, as explicações para o fracasso escolar e, 
consequentemente, continuar a produzi-lo. Salientamos que 
o fracasso escolar é, antes de tudo, um fracasso de nossa 
sociedade desigual econômica e socialmente. 

Os dados também nos indicam que as queixas 
apresentadas pelos educadores do ensino privado são as 
mesmas que apresentam os do ensino público. Nas esco-
las privadas, as dificuldades no processo de escolarização 
também aparecem como um desafio a superar no cotidiano 
educativo. Com isso, pretendemos afirmar que todos os 
educadores das duas redes escolares, no exercício de sua 
função educativa, deparam-se com as mesmas dificuldades/ 
queixas escolares. 

Acreditamos que somente com o conhecimento de 
elementos teórico-metodológicos pautados numa perspecti-
va crítica dos fenômenos educacionais será possível supe-
rar a tendência subjetivista, nesse momento dominante na 
atuação dos profissionais de saúde, dos educadores e dos 
psicólogos diante dos problemas escolares. O desafio está 
em introduzir essa perspectiva crítica nos cursos de gra-
duação e pós-graduação, já que Souza (2000) nos mostra 
como o discurso crítico ainda não se concretizou no modo 
de explicar a queixa escolar. Mesmo mais de vinte anos 
após a introdução de uma perspectiva crítica em Psicologia 
Escolar e Educacional, ainda permanece a psicologização, a 
medicalização e a patologização das queixas escolares. Por 
isso, entendemos que outras pesquisas sobre essa temática 
devem ser desenvolvidas, na tentativa de desmistificar e 
desmentir a ideia de que é no indivíduo, ou seja, no aluno, 
que se encontram as explicações para os problemas no pro-
cesso de escolarização.
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Erros e equilibração em psicologia genética

Sávio Silveira de Queiroz 
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Patrícia dos Santos Nepomoceno

Resumo

Os erros presentes nas tarefas de um sujeito construtor de conhecimento são importantes porque, ao se constituírem como observáveis, 
favorecem os processos de equilibração. Para o pesquisador, clínico ou professor, a observação construtivista dos erros pode garantir uma 
objetividade mínima nos processos de diagnóstico e intervenção. Nossa intenção neste trabalho de revisão teórica (ilustrado por comentários 
sobre um estudo de caso) é caracterizar o erro como parte inerente à atividade do sujeito construtor que, quando colocado a solucionar um 
problema, aproveita-se desse erro para promover a abertura de novos possíveis e, em seguida, dialeticamente, reduzi-los a um único possível, 
garantindo assim sua condição de necessário. Tentamos atualizar a caracterização dos erros como parte do processo de aprendizagem e 
reveladores da lógica infantil, criticando posições que os consideram meramente indícios de incapacidades e dificuldades em resolver tarefas.
Palavras-chave: Psicologia Genética, teoria da equilibração, Piaget.

Errors and equilibrium in the genetic psychology
Abstract

The errors present in the tasks of a subject builder of knowledge are important because, tthey are observable and promote the process of 
balancing. For the researcher, clinician or teacher, the observation of constructivist errors can guarantee a minimum objectivity in the process of 
diagnosis and intervention. Our intention in this review of theoretical work  is to characterize the error inherent in the activity as part of the subject 
construction that, when placed to resolve a problem, taking advantage of this error is to promote the opening of new possibilities. We try to update 
the characterization of errors as part of the learning process and highlight the logic of children. We criticiz the positions that consider the error as  
evidence of disability and difficulties in solving tasks.
Keywords: Genetic Psychology, equilibration theory, Piaget.

Errores y equilibrio en psicología genética
Resumen

Los errores presentes en las tareas de un sujeto constructor de conocimiento son importantes porque, al constituirse observables, favorecen 
los procesos de equilibrio. Para el investigador, clínico o profesor, la observación constructivista de los errores puede garantizar una objetividad 
mínima en los procesos de diagnóstico e intervención. Nuestra intención en este trabajo de revisión teórica (ilustrado por comentarios sobre un 
estudio de caso) es caracterizar el error como parte inherente a la  actividad del sujeto constructor que, cuando llamado a solucionar un problema, 
se aprovecha del error para promover la apertura de nuevos posibles y, en seguida, dialécticamente reducirlos a un único posible, garantizando 
así su condición de necesario. Intentamos actualizar la caracterización de los errores como parte del proceso de aprendizaje y como reveladores 
de la lógica infantil, criticando posiciones que los consideran meros indicios de incapacidades y dificultades al resolver tareas. 
Palabras Clave: Psicología Genética, teoría de la equilibración,  Piaget.
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Introdução
A Psicologia Genética constituiu-se como método 

genético criado por Piaget com o intuito de investigar episte-
mologicamente as mudanças no funcionamento cognitivo do 
indivíduo, do nascimento à adolescência (Piaget, 1978). Os 
erros presentes em qualquer desenvolvimento de tarefas de 
um indivíduo considerado construtor de um conhecimento 
são importantes porque, ao se constituírem como observá-
veis, tornam-se um problema para o próprio indivíduo, fa-
vorecendo processos de equilibração majorante na medida 
em que a relação que estabelece com os erros começa a se 
modificar. 

Piaget (1976) afirma que a equilibração é um pro-
cesso regulador o qual permite que novas experiências e 
elementos exteriores sejam, com sucesso, incorporados às 
estruturas mentais e cognitivas pelas quais os indivíduos in-
telectualmente se adaptam e organizam o meio. No contexto 
do desenvolvimento cognitivo, configura-se como processo 
de passagem do desequilíbrio para o equilíbrio, conceitos 
fundamentais para essa teoria. Os organismos funcionam 
de modo a atingirem ou procurarem manter um estado de 
equilíbrio interno que os permita sobreviver em diversos am-
bientes. Para isso, vários elementos orgânicos organizam-
-se de forma a promover o desenvolvimento ou manter o 
funcionamento harmônico geral. Se um dos elementos do 
sistema entra em desacordo com os demais, processos in-
ternos atuam com vistas à retomada do estado de equilíbrio 
anterior. Portanto, a equilibração consiste em um proces-
so de organização das estruturas cognitivas num sistema 
coerente, interdependente, ou seja, há uma dependência 
recíproca entre as partes e o todo do sistema cognitivo, pos-
sibilitando ao indivíduo uma adaptação à realidade. 

O desequilíbrio pode ser considerado como um esta-
do de conflito cognitivo, o qual ocorre quando expectativas 
ou predições não são confirmadas pela experiência, ou em 
virtude de objetos de conhecimento inassimiláveis pelos 
esquemas à disposição. Ele desempenha um importante 
papel motivacional ao levar o indivíduo a se mobilizar para 
ultrapassar seu nível cognitivo atual. Nesse caso, busca-se 
o equilíbrio, que pode ser visto como um estado de “balan-
ço” cognitivo a ser alcançado por meio de regulações, as 
quais se constituem como um mecanismo de autocorreção 
dos erros, relacionando um novo elemento aos esquemas já 
construídos previamente. 

Na perspectiva do pesquisador, clínico ou professor, 
a observação dos erros pode garantir uma objetividade nos 
procedimentos de diagnóstico e intervenção. Alguns autores 
buscaram compreender a importância do erro, assim como 
suas contribuições, para os contextos clínicos ou escolares.  
Segundo Correia (2005), a Psicologia Genética provocou 
mudanças no contexto didático, que assumiu uma nova pos-
tura sobre a perspectiva dos erros, passando a aproveitá-los 
como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendiza-
gem. O processo de aprender envolve tentativas, hipóteses 
e levantamento de suposições. Evidentemente, as pessoas 
erram em suas tentativas de aprender. No entanto, sob essa 

ótica, os erros funcionarão como elementos formadores da 
construção do conhecimento, na medida em que se incenti-
ve e favoreça a reflexão sobre eles, como forma de se pro-
mover suas superações.

Kistemann Jr. (2004) investigou como a avaliação 
praticada no ensino de Matemática, nas suas mais variadas 
formas, tem auxiliado o professor a regular a aprendizagem 
por meio dos erros cometidos pelos alunos e também verifi-
cou qual o efetivo papel do erro na construção do conheci-
mento matemático. A análise dos resultados de sua pesqui-
sa indicou que a avaliação é utilizada prioritariamente para 
servir ao professor a fim de efetuar verificação da aprendiza-
gem. A verificação dos erros seria utilizada para replanejar 
o ensino dos conteúdos, havendo pouca preocupação em 
torná-los observáveis, com funcionalidade pedagógica, ao 
aluno. Além disso, os professores apresentaram a ideia de 
erro como um fator negativo, que deve ser evitado, sem de-
monstrarem preocupação com sua gênese. 

Cury (2004) apresenta algumas ideias sobre a análise 
de erros e sua utilização na educação matemática por meio 
de esquema para uso dos erros; apresenta também consi-
derações sobre avaliação e uma retrospectiva de pesquisas 
realizadas no século passado em que cita a importância do 
construtivismo como ferramenta para a aprendizagem. Davis 
e Espósito (1998) também buscam auxiliar a reflexão a res-
peito da passagem da teoria de desenvolvimento cognitivo 
de Piaget a uma teoria de aprendizagem escolar por meio de 
discussão das implicações pedagógicas dessa abordagem, 
notadamente a respeito da função atribuída ao erro.

Neste artigo, nossa intenção é caracterizar o erro 
como parte inerente à atividade do indivíduo construtor que, 
quando colocado frente a um problema, aproveita-se desse 
erro para promover a abertura de novos possíveis e, em se-
guida, dialeticamente, reduzi-los a um único possível, o qual 
garante a sua condição de necessário. Evidentemente que 
essa forma de compreender o erro não se constitui como 
uma novidade, mas o problema reside exatamente em se 
encontrar melhores modos de convencimento do leitor, ta-
refa que pode ser mais bem esclarecida segundo a análise 
que fizemos sobre alguns textos escolhidos para abordar o 
problema que aqui estabelecemos.

Piaget, citado por Sisto (1996), relatou uma experi-
ência sobre os mecanismos de construção da novidade, ou 
sobre a criatividade, analisando dados apresentados pelas 
crianças que, ao desenvolverem uma dada tarefa, defronta-
ram-se com conteúdos novos que lhes foram apresentados 
em um processo de ensino-aprendizagem sobre o conteúdo 
temático que denominaremos como “equidistância”. Nesse 
experimento, solicitou-se à criança que colocasse alguns 
objetos a uma mesma distância de um ponto de referência. 
Disponibilizaram-se, inicialmente, apenas dois elementos; 
em seguida, cinco; depois, sete e, por fim, doze elementos. 
Após a resposta de cada participante, solicitava-se que 
apontasse outra possibilidade configurativa para o arranjo 
apresentado, e assim sucessivamente, até que se esgotas-
sem declaradamente todas as possibilidades de rearranjo 
do conjunto. 
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Piaget classificou três grandes níveis de construção 
da novidade: 1) estágio dos possíveis analógicos; 2) estado 
dos copossíveis; e 3) estágio dos copossíveis quaisquer. As 
crianças analógicas apresentavam várias soluções que, para 
elas, estavam “o mesmo tanto de longe”, mas que, do ponto 
de vista lógico e métrico, não poderiam ser consideradas 
corretas. No estágio de copossíveis, a criança apresentava 
respostas corretas (um círculo ou semicírculo ao redor do 
ponto de referência) como apenas uma entre as respostas 
possíveis, ainda não a distinguindo das outras soluções 
que propunha. No entanto, para o participante no estágio 
dos copossíveis quaisquer, existia uma única possibilidade 
correta, que era o círculo ou semicírculo. Os possíveis que 
apresentavam consistiam no procedimento de se aumentar 
ou diminuir o raio ou diâmetro da figura. Com essa experi-
ência, foi possível observar que o ser cognoscente é capaz 
de criar o possível correto mesmo antes de saber que ele é 
correto; a organização lógica das alternativas era, portanto, 
um procedimento posterior. Dessa forma, para o construti-
vismo, o que são considerados erros nada mais são do que 
elementos que ainda não foram organizados de forma lógica 
em um sistema cognitivo.

Os erros podem ser causa de desequilíbrio cognitivo, 
mas, por outro lado, comparecem como essenciais para a or-
ganização dos procedimentos que conduzem à equilibração 
majorante. Desde a experiência inaugural de Piaget (1981) 
com o Jogo da Senha, erros são considerados fundamentais 
para elaboração de níveis de compreensão, os quais serão 
oportunamente conceituados após algumas considerações 
iniciais.

Um dos objetivos da epistemologia genética1 é definir 
estágios de desenvolvimento situando limites à reali zação 
de ações que exigiriam estruturas mais complexas. Esses 
limites são definidos basicamente pela presen ça de erros 
que, ao impossibilitarem a elaboração das hipóteses neces-
sárias, impedem a conclusão ou compreensão plena das 
ações em exame. Neste sentido, o erro provoca pelo menos 
uma questão fundamental: ele aparece por um simples aca-
so em meio aos procedimen tos ou abriga uma concepção 
lógica no contexto da resolução de um problema? 

A resposta exige considerável análise teórica. Se 
considerarmos a aquisição de conhecimen tos como proces-
so genético efetuado por um indivíduo ativo e construtor, de-
veremos também considerar a função dos erros para além 
da perspectiva puramente estrutural, na medida em que a 
explica ção dos mecanismos formadores das estruturas pas-
sam a ocupar posição de destaque nessa nova visão, de-
nominada por Inhelder & Piaget (1979)2 como “abordagem 
microgenética”. Essa abordagem propõe um procedimento 
experimental, cuja característica definidora é a de permitir 
observar e analisar em pormenores o desenvolvimento das 
descobertas que a criança faz ao tentar resolver um pro-
blema (Ribeiro, 2001). Nela, o erro é considerado como 
mecanismo inerente ao desenvolvimento de uma lógica 
1      Estudo da gênese do conhecimento.
2    Barbël Inhelder & Jean Piaget. Stratégies VIII - Procédure et 
structure.

necessária à aquisição de conhecimentos sem, contudo, 
desprezar-se o seu papel determinante na definição dos es-
quemas estruturais.

Casávola (1988) identificam a teoria da equilibra-
ção como adequada para delinear a fonte dos erros e dos 
mecanismos que atuam no sentido de sua ultrapassagem. 
A teoria da equilibração pressupõe constante inter-relação 
entre os processos de assimilação e de acomodação ineren-
tes aos esquemas de ação. Para ele, “de um modo geral, a 
fonte dos erros reside nos desequilíbrios do funcionamento 
assimilador dos esquemas de ação” (p.34). Queiroz (1995) 
amplia essa discussão relacionando os erros com aspectos 
do desenvolvimento e aprendizagem:

A tendência apontada pela teoria é a de que existe uma 
compensação progressiva dos desequilíbrios no sentido de 
um aumento do equilíbrio. Os limites da compreensão e da 
capacidade de resolução de tarefas são, ao mesmo tempo, 
fixados pela estrutura e determinados pelos procedimentos 
envolvidos na ação. Tais procedimentos implicam em 
elaboração de hipóteses, planejamento estratégico das 
ações e na adoção de alternativas que nem sempre le vam 
ao êxito, mas que sempre permitem correções à medida que 
os erros tornam-se observáveis, o que, por sua vez, provoca 
um novo movimento de equilibração sempre dependente 
das condições estruturais limitadoras. (p. 53).

Apenas no sentido didático, Macedo (1994)3 con-
sidera a questão do erro separadamente para o adulto 
(“perspectiva formal”) e para a criança (“perspectiva natu-
ral”). Na perspectiva do adulto, “o errado se opõe ao certo, 
que é valori zado como verdadeiro ou bom” (p. 64), ou seja, 
espera-se que a busca pelo absolutamente certo seja social-
mente muito valorizada. Posto assim, o erro é sentido com 
muita culpa e desgaste emocional, como algo que devemos 
evitar. Mas, objetiva e paradoxalmente, a complacência fren-
te ao erro também pode ser facilmente ob servada. Já em 
uma perspectiva natural, o erro é uma parte intrínseca do 
processo de conhecimento, ele se faz necessário para se 
chegar ao resultado que se quer alcançar. Com a observa-
ção dos erros, é possível verificar quais aspectos que devem 
ser mantidos e quais devem ser corrigidos para se chegar ao 
resultado pretendido.

O autor verifica a influência do pré-formismo (ou ina-
tismo) e do empirismo em nossa civilização. Pelo pré-formis-
mo, aparece a necessidade do conheci mento expresso pela 
revelação de algo perfeito e que é intrínseco a nossa exis-
tência. Argumenta sobre a revelação platônica pela qual a 
ideia pré-formista torna as atitudes complacentes para com o 
erro; afinal, por meio desse modelo, já nascemos dotados de 
princípios racionais. Argumenta também sobre a transmissão 
aristotélica, pela qual o princípio empirista, regente dessa 
transmissão, é muito rigoroso para com o erro, na medida em 
que, de acordo com esse modelo, somos indivíduos com ex-
trema plasticidade, moldados pela nossa experiência. Para 
3      Publicado originalmente em: Coletânea de textos de Psicologia, 
Volume I, Psicologia da Educação (1990, pp. 345-362).
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Macedo, assim como no construtivismo, “a natureza não é 
complacente conosco. E, também, não é rigorosa. Ela é o 
que é.” (p.67). O erro no construtivismo aparece, então, como 
uma terceira via, alternativa ao empirismo e ao pré-formismo, 
um meio-termo entre a complacência e o rigor.

No construtivismo, o erro é possível, ou até neces-
sário, isto é, faz parte dos processos cognitivos. Assim, “a 
perspectiva construtivista da criança é a da criação: não é 
a da transmissão, nem a da revelação. Algo não está dado, 
terá que ser construído” (Macedo, 1994, p.69). E, para apre-
sentar uma noção mais propriamente psicológica do erro, 
utilizamos novamente o texto de Macedo (1994), o qual nos 
permite inferir ou antecipar uma possível relação entre os 
famosos ní veis das provas opera tórias de Piaget (1986) e o 
modo de lidar com os erros. Aproveitamos essa relação para 
justamente anunciar a constituição dos níveis de compreen-
são sobre o erro, tal como aceito atualmente pela Psicologia 
Genética.

No nível I, não há erro em uma perspectiva consciente; o 
erro é recalcado e as respostas contraditóri as não causam 
conflito ou problema para as crianças. As tentativas de 
denunciá-lo são inoperantes.

No nível II, o erro aparece como um problema. Depois de 
tê-lo cometido, a criança o reconhece, ape sar de já ser 
tarde. Além disso, as soluções ocorrem por ensaio e erro, 
por tentativas. A interferência exterior do adulto ou de outra 
criança já surte mais efeito, no sentido de problematizar a 
situação. Mas, ainda é uma perturbação exterior ao sistema 
cognitivo da criança. As iniciativas exteriores problemati-
zam o erro. Ele instala-se como uma contradição que exige 
superação.

No nível III, o erro é superado enquanto problema. A criança 
pode antecipá-lo ou anulá-lo, ou seja, já dispõe de meios, 
dentro do seu sistema, para pesquisá-lo. Os erros anteriores 
são evitados nas ações seguintes. Há pré-corre ção do erro, 
há antecipação interior ao sistema. O sujeito adquire certa 
au tonomia. (p.77).

Para falar em um sentido próprio da pedagogia, apro-
veitamos o destaque efetuado por Davis e Espósito (1990) 
sobre dois aspectos que compõem a estratégia utili zada 
pelo indivíduo na solução de uma tarefa: a compreensão 
do problema e os procedimentos para resolvê-lo. O nível 
es trutural da criança limita o conjunto de “possíveis” que 
podem conduzir ao êxito. Cabe ao professor ‘construtivista’ 
provocar novos desequilíbrios pelo uso de novas situações 
problemas, de modo a permitir a construção de novas estru-
turas. Argumentam sobre o significado da ocorrência do erro 
para o aluno e para o professor supondo três alternativas 
possíveis:

1) A criança possui a estrutura de pensamento necessária 
à solução da tarefa, mas selecio nou procedimentos inade-
quados para tal;

2) A criança errou porque a estrutura de pensamento que 
possui não é suficiente para soluci onar a tarefa (...) tais er-
ros são construtivos porque sinalizam a formação de novas 
estruturas, a gênese de novas construções cognitivas;

3) A criança errou porque não possui a estrutura de 
pensamento necessária à solução da ta refa, de onde 
decorre uma impossibilidade de compreender o que lhe é 
solicitado. (p.74).

Esses autores entendem que, nesse contexto, a 
postura de experimentação deva conter estratégias de ação 
planejadas pelas quais os erros devem ser reconhecidos, 
tanto pelo professor quanto pelo aluno, como fazendo parte 
dessas mesmas estratégias, o que mudaria radicalmente os 
objetivos tradicionais de avaliação. Vinh-Bang (1990) propõe 
melhorias na prática pedagógica em geral com uma “análise 
da natureza dos insucessos”, em que a percepção, a análise 
e a explicação dos erros possam contribuir para a aquisição 
de conhe ci mentos. A sistematização de erros possíveis e o 
seu conhecimento por parte do professor é, no seu entender, 
uma providência necessária para que se alterem as práticas 
pedagógicas visando ao melhor aproveitamento do erro.

Casávola (1988) nos mostram, ainda, que houve 
mudança de caracterização do erro desde que a Psicologia 
Genética pôde se constituir como teoria científica. “Os erros 
deixaram de ser somente indícios de dificuldades ou incapa-
cidades e passaram a ser reveladores de uma lógica infantil 
irredutível à lógica dos adultos” (p. 33). Considerando-se, 
então, o erro sob uma perspectiva que é a do construtivis-
mo, temo-lo sob dois aspectos: 1) erro procedimental e 2) 
erro sistemático. O erro procedimental é aquele que pode 
possibilitar ao indivíduo que o percebe obter certo avanço 
estrutural em direção ao equilíbrio majorante, posto que se 
manifesta na invenção e na descoberta e possui o poder de 
testemunhar a “abertura do pensamento para novos possí-
veis”. Tendemos a considerar apenas o erro procedimental 
como sendo de importância e interesse para o estudo mi-
crogenético, quando, no entanto, o erro sistemático também 
deve ser foco de nossas atenções, posto que, enquanto o 
erro procedimental demarca a impossibilidade apenas mo-
mentânea no fazer do indivíduo, o erro sistemático denuncia 
uma etapa em que, ou não se torna possível a sua ultrapas-
sagem, ou, no mínimo, a mesma é realizada sob intensa 
dificuldade cognitiva e instabilidade emocional. Por muito 
tempo, a Psicologia e a Epistemologia Genéticas, a par de 
possuírem o instrumental e a teoria necessária para análi-
ses e intervenções sobre o erro procedimental, normalmente 
relevavam por demais a ocorrência do erro sistemático ao 
caracterizá-lo como uma ocorrência inerente ao desenvol-
vimento estrutural sincrônico do indivíduo, algo natural e 
inevitável. 

A título de exemplificação, imaginemos uma investi-
gação realizada pela primeira vez com determinado jogo so-
bre um indivíduo que também jamais o tenha jogado. Após 
o período de aprendizagem das regras, durante as partidas 
realizadas, na primeira vez em que um determinado tipo de 
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erro aparecer, será considerado como erro procedimental. 
Quando ocorrer novamente, nas jogadas subsequentes 
e ainda que em outra partida, será classificado como erro 
sistemático desde que não leve o seu praticante a qualquer 
tipo de equilibração majorante.

Macedo e cols. (2003) analisaram, na perspecti-
va construtivista de Piaget, como crianças resolviam e 
compreendiam problemas relativos a um jogo de Senha e 
apresentaram formas de intervenção face às respostas dos 
indivíduos e aos critérios propostos para a análise das res-
postas. Os autores relatam que, dependendo do tipo de erro, 
há uma forma de intervenção diferente, adequada para a 
necessidade do indivíduo e adaptada a sua compreensão 
da situação. Em outras palavras, se a criança produz uma 
resposta considerada insuficiente para resolver o problema 
proposto e também apresenta uma quantidade de erros que 
a classificam no nível I, é necessário um trabalho de inter-
venção que possa ajudá-la a perceber a incompletude ou 
insuficiência do que está produzindo (realizando), mesmo 
que ainda não possa superar seus erros. Seria inadequado 
propor ou esperar que já pudesse corrigi-los, ou, pior ainda, 
antecipá-los (compreendê-los). No caso de produções de ní-
vel II, o momento é de desequilíbrio em relação ao sistema, 
ou seja, a criança já começa a perceber erros, embora não 
seja capaz de superá-los sozinha. Retomar uma partida e 
analisar as decisões tomadas pode ser um bom recurso de 
intervenção para essas crianças. Ao se confrontar com seus 
erros, pode compreendê-los e evitá-los em outras partidas. 
No nível III, as respostas das crianças expressam uma sín-
tese entre o realizar e o compreender. Essa síntese não lhes 
garante acertar sempre, daí a importância do valor que deve 
ser atribuído às intervenções e ao diálogo com as crianças 
após jogar e resolver situações-problema. 

Para exemplificar o que foi discutido até agora, foi 
escolhido um estudo de caso componente de tese de douto-
rado de Queiroz (2000) que, dentre outros temas, objetivou 
a análise dos erros em suas relações com a equilibração. A 
metodologia foi aplicada em três estudantes que apresenta-
vam dificuldades de aprendizagem em relação ao conteúdo 
programático geral da escola ou reiterações de comporta-
mentos inadequados. Utilizaram-se quatro modalidades do 
Jogo da Senha (03 e 04 sinais), sendo duas em modelo de 
papel impresso (P3 e P4) e duas em jogo industrializado (T3 
e T4). Adotou-se o Método Clínico, a partir da observação 
das características dos níveis de desenvolvimento e dos 
erros observados, com perguntas de exploração das regras, 
de justificação das estratégias e também de controle como 
forma de contraprova das respostas das crianças. Os dados 
foram tratados por análise microgenética dos procedimentos 
ao se examinar cada jogada efetuada pelos participantes da 
pesquisa, focalizando suas condutas e dinâmica de raciocí-
nio utilizada. A principal conclusão em relação aos erros é a 
de que erros sistemáticos estão vinculados a manifestações 
da afetividade e sustentam desequilíbrios dificilmente reco-
nhecidos pelos indivíduos. 

A importância do estudo dos erros nessa tese se 
deve ao fato de que, enquanto os erros procedimentais são 

amplamente pesquisados pela Psicologia Genética, os erros 
sistemáticos são simplesmente e normalmente creditados 
às dificuldades estruturais que limitam os poderes do indi-
víduo. Exigia-se, pois, uma investigação que ultrapassasse 
as explicações baseadas nas ‘dificuldades estruturais’ que 
supostamente engendram esse tipo de erro. Esse contexto 
teórico possibilitou análises baseadas no conteúdo decla-
rativo dos indivíduos, no estudo dos erros apurados, nos 
tipos de condutas e no exame das características de níveis 
de desenvolvimento encontradas, sendo que, sempre que 
possível, tais análises foram tratadas em suas relações de 
dependência umas com as outras.

Antes de explanar sobre o estudo de caso, é impor-
tante afirmar que o jogo da senha é conhecido mundial-
mente pelo nome comercial “MasterMind™". Ele aparece 
na literatura como objeto de investigação na construção 
de possíveis e necessários a partir dos trabalhos de Piaget 
(1986) com a colaboração de Vauclair e Maurbach em que 
sistematizaram a utilização do jogo nesta linha de pesquisa 
e deram-lhe a seguinte descrição:

Com efeito, 3 pequenos animais (um cavalo C, um coelho 
L e uma galinha G) ou 4 (mais um porco P) são escondidos 
sob uma tela e arrumados em uma ordem invariante. A 
criança dispõe de uma coleção dos mesmos objetos e pede-
se que ela os coloque na mesma ordem. A única informação 
que ela recebe em resposta aos ensaios consiste em indicar 
o número de posições certas que ela obteve sem o saber: 
para isso coloca-se em prolongamento desta série I um 
número de bolinhas amarelas equivalente ao número de 
êxitos: portanto de 0 a 3 ou 4 bolas, mas sem lhes dizer onde 
situa-se a correspondência exata. O sujeito constrói então 
uma nova série II colocada sob a primeira I, e novamente 
bolinhas são colocadas em função das posições iguais às 
do código escondido. O sujeito continua assim com as séries 
III, IV, etc., que permanecem sob as precedentes e é através 
dessas informações incompletas, mas suficientes em seu 
conjunto, que a ordem correta poderá ser estabelecida 
finalmente. (p. 108).

Pode-se denominar Jogo da Senha a qualquer jogo 
combinado entre pelo menos dois indivíduos (ou entre um 
indivíduo e uma máquina) em que um desafiador esconde 
determinado arranjo de símbolos (letras, números, figuras, 
quantidades etc.) para que o outro o descubra, logicamente 
mediante as informações recebidas do desafiante após a 
conclusão de cada jogada, o que dá ao jogo características 
de um processo de dedução ou de inferência. 

As modalidades de Jogo da Senha utilizadas no estu-
do de caso que apresentaremos são muito semelhantes às 
do estudo de Piaget. O participante em questão jogou três 
modalidades, sendo P3 e P4, modelos em papel impresso e 
T4, instrumento industrializado. A planilha "Jogo da Senha 
três sinais" (Figura 1, anexo 1), doravante denominada P3, é 
impressa em folha de papel branco, formato A4 (dimensões 
21 cm x 29,7 cm), com dez matrizes de uma linha por três 
colunas, perfazendo um total de três células, com dimen-
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sões individuais de 01 x 01 cm. Ao lado dessas matrizes de 
três células, está outra matriz de célula única, com a inscri-
ção "posições corretas" marcando o lugar onde, evidente-
mente, registra-se o número de posições corretas em cada 
jogada efetuada. Nesses sistemas utilizados, chamaremos 
de partida uma sequência de até dez joga das ou arranjos 
elaborados sequencialmente pelos indivíduos numa mesma 
planilha “jogo da senha”; uma jogada (ou arranjo) constitui o 
preenchimento de uma matriz com a mesma quantidade dos 
sinais (letras) A, B, e C. Observa-se que todas as linhas das 
matrizes estão numeradas sequencialmente e que existem 
espaços apropriados para anotarmos o nome, a idade, o 
sexo, o período que o estudante está cursando, a data de 
aplicação do jogo, o número sequencial de cada partida e o 
nome do exami nador.

A planilha “Jogo da Senha - 04 sinais” (Figura 2, anexo 
2), doravante denominada P4, é semelhante a de três sinais, 
alterando-se simplesmente o número de células que, eviden-
temente, passa a ser de quatro unidades, demarcando os 
espaços para as jogadas em que, nesta modalidade, serão 
utilizados quatro sinais (letras A, B, C e D). A complexidade 
aumenta em função do maior número de permutações possí-
veis determinado pela adição de mais uma variável, a letra D.

Nas Figuras 1A e 2A (anexo 3), temos as planilhas 
“Senha Indicada - 03 (e 04) sinais”, dispostas em folha de 
papel formato A4 (dimensões 21 cm x 29,7 cm), dez matrizes 
de uma linha por três (ou quatro) colunas, perfazendo um to-
tal de três (ou quatro) células com dimensões individuais de 
01 x 01 cm. Estas matrizes são numeradas sequencialmente 
de 01 a 10, servindo, portanto, para marcar até dez partidas 
de uma mesma sessão.

A modalidade do jogo da senha 04 sinais indus-
trializada (T4) é mostrada no anexo 4, foto do original 
MasterMind®4. É composta por um tabuleiro de material 
plástico, pinos maiores em seis cores diferentes (azul, ama-
relo, vermelho, verde, laranja e branco) e pinos menores 
em duas cores (vermelho e branco). O tabuleiro possui: 
furos maiores, ordenados de quatro em quatro, feitos para 
suportarem os pinos maiores, e que servem para o jogador 
tentar reproduzir a senha escondida no anteparo localizado 

4  ®   MasterMind é marca registrada.

na extremidade do mesmo tabuleiro; furos menores agrupa-
dos em quatro, que servem para o desafiante transmitir ao 
jogador o resultado de cada jogada efetuada; furos meno-
res agrupados em dois e que servem para a marcação dos 
pontos alcançados em cada partida; depósito para guarda 
dos pinos e anteparo rebatível para esconder a senha. O 
funcionamento do jogo também deverá ser explicado mais 
adiante no item "Procedimento geral de pesquisa".

No Método Clínico, exige-se do pesquisador uma 
atitude de interação para com o indivíduo, procurando com-
preender os passos de suas ações, formulando e testando 
hipóteses que podem (e que devem) surgir no momento da 
intervenção. Isso requer do pesquisador um conhecimento 
prévio de alguns modelos de solução para os problemas 
propostos, assim como de possíveis erros que aparecem em 
decorrência das ações dos indivíduos. O Quadro 1, descre-
ve os dois tipos de erros investigados durante as partidas, 
nas modalidades P3, P4 e T4.

Um exemplo da análise dos erros do Jogo da Senha 
pode ser verificada por meio do registro das jogadas de Lú-
cio (nome fictício), com nove anos na época da pesquisa. 
Após os primeiros contatos com a modalidade T3, ainda reu-
nido com todo o grupo, Lúcio passou a se recusar a jogá-la. 
Dizia que era muito fácil, que só servia para os outros dois 
participantes (Rebeca e Ivo) e que queria as modalidades 
mais difíceis (segundo o seu julgamento, T4, P4 e P3). Suas 
certezas provisórias rapidamente transformaram-se em hi-
póteses de jogo e, com isso, cresceram suas preocupações 
em verificar possibilidades. Porém, aos primeiros indícios de 
‘ferimentos’ em suas certezas (em uma partida na modalida-
de T4), pareceu experimentar uma espécie de impossibili-
dade de julgamento que o fez ameaçar abandonar o jogo, o 
que efetivamente ocorreu após certa relutância.

O aspecto que mais chamava atenção em Lúcio era 
justamente essa aparente certeza de tudo, aparente superio-
ridade, esse “não dar o braço a torcer”. Isso contribuiu para 
a impressão imediata que se podia ter dele. Ele aparentava 
ser mais velho, mais esperto, mais forte, mais inteligente e 
mais seguro do que sua idade permite. Mas bastava estudar 
o seu real desempenho num jogo como este para se verificar 
que, tal como na vida, o seu padrão de condutas mostrava 
muitas oscilações.

TIPO DE 
ERRO DESCRIÇÃO

E1
havia pelo menos uma informação de posição correta em jogadas anteriores que não 
foi aproveitada na jogada atual, considerando-se apenas os resultados de uma mesma 
partida.

E2
caso tenha ocorrido na jogada atual utilização de maior número de variáveis que o 
possível, ou  conservação de posições incorretas. Tudo em função dos resultados obtidos 
em jogadas anteriores da mesma partida.

Quadro 1. Tipificação de erros nas modalidades P3, P4 e T4.
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O Gráfico 1, da distribuição de erros de Lúcio, em-
bora resumido aos parâmetros E1 e E2 (porque nas moda-
lidade em que jogou existia apenas essas possibilidades de 
erros), mostra que, quase o tempo todo, os níveis de erros 
que comete mantêm-se em patamares muito elevados. Mui-
tíssimo curioso é o fato de que, em suas maiores ‘crises de 
incertezas’, o número de erros cometidos é nulo ou muito 
baixo. Evidentemente, tal constatação inibiria uma provável 
hipótese de que os erros denunciariam a emergência de um 
comportamento afetivo, digamos, inibidor do pensamento 
lógico. Ao contrário, até o momento, apenas podemos dizer 
que não há relação entre quantidades elevadas de erros e 
prejuízo ao desempenho baseado em raciocínio lógico. 

É muito importante que os níveis ‘inferiores’ de ca-
racterísticas predominantes, no caso de Lúcio, apareçam 
como mínimos. Isso (aqui vivamente presente nesse estudo 
de caso) contribui para que se afaste de vez um pensamento 
unilateral acerca de dificuldades no âmbito do pensamento 
decorrentes apenas de um mal versar do raciocínio lógico. 
Ou, dito de forma mais clara: Lúcio apresentava problemas 
sobre os quais não podemos dizer o quê ou o quanto são 
afetivos, mas que, certamente, não eram puramente cogni-
tivos. Talvez isso possa contribuir para confirmar (no plano 
empírico) a premissa básica de Piaget na teoria das regu-
lações, segundo a qual afeto e cognição são inseparáveis.

Considerações finais
Este estudo considera o erro como produto da histó-

ria do indivíduo ativo e construtor, e que traz, em seu apare-

cimento (como erro procedimental ou sistemático), algo que 
ele necessariamente precisa fazer aparecer em suas ações 
sob a forma de um problema a ser resolvido e transposto. 
Piaget (1976), Inhelder, García e Vonèche (s/d) classificam 
três tipos de condutas – alfa, beta e gama – relacionadas 
às modificações e compensações efetuadas pelo sujeito em 
seu sistema cognitivo. As condutas do tipo alfa consistem 
em ensaios de neutralização da perturbação, suprimindo-a 
ou mesmo negando-a implicitamente por uma espécie de 
ignorância voluntária comparável a um recalcamento. As 
condutas beta são aquelas em que o sujeito considera esses 
fatores componentes de condutas alfa, porém procura com-
promissos que impliquem “deslocamentos do equilíbrio” do 
sistema inicial. Já as condutas gama caracterizam-se pela 
incorporação da perturbação mesma no próprio sistema; um 
retorno de fato, só que como “variação intrínseca” e dedutí-
vel do mesmo sistema.

Foi possível verificar que, em relação às condutas 
adotadas pelo participante Lúcio na interação com a tarefa, 
as duas únicas ocorrências de condutas alfa aconteceram 
exatamente em presença da grande dificuldade de lidar com 
o que julgava ser adversidade e o fazem abandonar o jogo. 
A predominância de condutas de tipo beta ocorre desde o 
início, e a sequência por elas formadas não é alterada por 
condutas alfa. Ou, melhor dizendo, excetuando-se a situa-
ção descrita anteriormente (que está longe de seu “padrão 
cognitivo”), Lúcio somente abandona condutas beta em prol 
das condutas gama. Podemos sugerir que essas reações 
indicam qualquer coisa que não construção cognitiva pura.

A Psicologia Genética não está, contudo, sozinha 
nessa difícil tarefa de investigar os erros nos processos de 

GRÁFICO 1 - Distribuição de erros de Lúcio
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raciocínio ou no comportamento humano. A respeito disso, 
podemos citar duas de suas “companheiras de ciência” 
que tratam da mesma questão em muitos pontos de suas 
teorias. Sob duas perspectivas muito diferentes, o fazem a 
Neuropsicologia e a Psicanálise. A importância da primeira 
pode ser traduzida pela obstinação dos seus seguidores em 
“explicar a forma como certas operações cognitivas e seus 
componentes estão relacionados com os sistemas neurais 
e seus componentes”, tal como aponta Damásio (1996) em 
seu livro O erro de Descartes, no qual faz interessantes re-
flexões acerca do modo humano de pensar.  

A Psicanálise, por sua vez, mostra uma visão de erro 
bastante peculiar, exclusiva, elaborada de uma maneira 
que o caracteriza como elaboração do inconsciente, nos 
conduzindo a pensar o erro sistemático (da forma como foi 
definida acima) como algo produzido, de fato, pelo sujeito, 
ainda que isto impeça temporalmente o exercício da ação 
cognitiva propriamente dita. Assim se constitui o que Freud 
(1901/1976, 1905/1976) pesquisou sobre as parapraxias e 
os chistes em suas relações com a vida cotidiana.

Valerá a pena indicar alguns pontos enfatizados por 
Damásio (1996) até pelo fato da Neurociência apoiar-se em 
paradigmas muito novos em termos de estudos das funções 
cerebrais. Alertamos o leitor, no entanto, para que não tome 
estas notas como síntese ou resumo das ideias contidas no 
livro, posto que o desenvolvimento do mesmo é muito supe-
rior ao que aqui indicamos.

Por meio de relatos de estudos de casos clínicos com 
portadores de deficiências resultantes de lesões cerebrais, 
ele examina várias hipóteses relativas aos “erros” que estes 
pacientes passam a apresentar em relação às condutas 
que sempre lhes foram usuais. Damásio acredita no sen-
timento como alguma coisa tão cognitiva quanto qualquer 
outra percepção; atribui exclusivamente ao ser humano a 
capacidade de planejar o futuro enquanto ser social, função 
dependente dos processos de tomada de decisão. Precisa-
mente aqui reside a relação com o erro que é estabeleci-
da pela Neuropsicologia: é fadado ao sujeito que aprenda 
mediante a percepção dos seus erros. Nos casos relatados 
por Damásio, os lesionados que mantêm intatos os seus 
conhecimentos, mas que não conseguem sequer perceber 
alterações fisiológicas simples, como o calor de uma chama 
que se aproxima do seu corpo, por exemplo, ou que não 
demonstram sentimentos de tristeza, ficam impossibilitados 
de utilizar esses conhecimentos em direção a processos de 
tomada de decisão. Isso ocorreu muitas vezes em virtude da 
“frieza” de raciocínio que interferia na atribuição de valores 
aos acontecimentos e, consequentemente, no julgamento 
dos mesmos.

O mais interessante é o fato de que, também por 
um estudo que se fundamenta na Neurobiologia, podemos 
constatar a impossibilidade de permanecer completamente 
no pensamento cartesiano, pelo menos no que diz respei-
to ao erro, sobretudo aquele que parece demonstrar certo 
impedimento do sujeito em ir adiante – o erro sistemático 
na nossa “linguagem genética”. Mais uma vez, não se trata 
apenas de uma questão estrutural delimitadora daquilo que 

o sujeito pode ou não pode fazer. Aspectos funcionais do 
erro também precisam ser levados em conta nas análises, 
observações e entendimentos. Sobre isso, não podemos es-
quecer que temos sido advertidos pelos paradigmas agora 
em questão: os da Psicologia Genética, da Psicanálise, da 
Neuropsicologia e da Neurobiologia.
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Adolescência e morte: representações e significados

Elaine Teresinha Dal Mas Dias

Resumo

Esta pesquisa analisa a representação da morte por sete adolescentes, alunos de uma escola privada do município de São Paulo. Acompanha 
longitudinalmente as mudanças ocorridas nesse processo, por intermédio de produções escritas realizadas nas aulas de Língua Portuguesa. A 
amostra é composta de 21 redações realizadas em anos alternados, iniciadas na 6ª série do ensino básico, mediadas pela leitura e discussão 
do livro A morte tem sete herdeiros, e concluídas no 2º ano do Ensino Médio. As composições mostram: discreta influência do texto literário, 
insignificante alteração decorrente do amadurecimento, a força da transmissão sociocultural de ideias e fantasias, a manutenção do conflito 
humano entre o natural e o inevitável, a permanência do sentido individual e singular das ressignificações das experiências coletivas e a negação 
do aniquilamento, mantida pela crença da reencarnação. Observa-se, ainda, a importância de um espaço escolar de reflexão sobre a morte.
Palavras-chave: Morte, adolescência, escola.

Adolescence and death: representation and meaning
Abstract

In this work we study the representation of death in seven adolescents. We follow longitudinally the possible changes resulting of such process. 
The corpus corresponds to 21compositions carried out in alternate years, by seven students of a private school in S. Paulo city, starting in the 
6th. Grade of elementary school, with the reading and discussion of Death has seven heirs, and ending in the second grade of high-school. The 
analyses of the productions show: little influence by the literary text and the strength of the socio-cultural transmission of ideas and fantasies on 
death. The results also reveal  that the human conflict present in the binomial natural/inevitable does not eliminate the individual and singular 
sense of the re-attribution of signification to collective experiences and that the denial of annihilation by means of life after death is maintained by 
the belief in reincarnation. The importance of school space for reflection on death is considered important.
Key words: Death and dying, adolescence, school. 

Adolescencia y muerte: representaciones y significados
Resumen

Esta investigación analiza la representación de la muerte por siete adolescentes, alumnos de una escuela privada del  municipio de São Paulo. 
Acompaña, longitudinalmente, los cambios ocurridos en este processo, por intermedio de producciones escritas realizadas en las clases de 
Lengua Portuguesa. La muestra se compone de 21 redacciones realizadas en años alternados e iniciadas en el 6o año de la enseñanza básica, 
mediadas por la leitura y discusión del libro La muerte tiene siete herederos, y concluidas en el 2º año de la Enseñanza Media. Las composiciones 
muestran: discreta influencia del texto literario, insignificante alteración a consecuencia de la maduración, la fuerza de la transmisión socio-
cultural de ideas y fantasías, la constancia del conflicto humano entre lo natural y lo inevitable, la permanencia del sentido individual y singular de 
las re-significaciones de las experiencias colectivas y la negación del aniquilamiento, mantenida por la creencia en la reencarnación. Se observa  
aún, la importancia de un espacio escolar de reflexión sobre la muerte.
Palabras Clave: Muerte, adolescencia, escuela.

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 15, Número 2, Julho/Dezembro de 2011: 273-281.



274

Adolescência e morte: 
representações e significados

A linguagem, compreendida como base e instrumen-
to do acervo coletivo, contempla ideias, mitos, noções e 
concepções, tipifica experiências, presentifica algo ausente 
espacial, temporal ou socialmente, transcende a realidade 
e expõe seu caráter intersubjetivo, na correspondência 
ininterrupta de sentidos e significados (Berger e Luckmann, 
1966/1974). O conjunto de conhecimentos compartilhados é 
apreendido como verdade e, ao ser interiorizado, configura 
o indivíduo, constitui subjetividades e favorece a ressignifi-
cação de vivências coletivas. 

Os fenômenos da morte e da adolescência fazem 
parte do imaginário sociocultural e são apropriados e repre-
sentados conforme o contexto, o grupo e a época.

Na história da civilização ocidental, a morte é o “su-
jeito ausente do discurso” (Torres, 1983, p. 1) e o elemento 
“ausente do campo da consciência” (Morin, 1951/1970, p. 
60), afastada do processo do viver como garantia da dilata-
ção do tempo em vida. E a adolescência é uma identidade 
miticamente posta e determinada como crítica e problemáti-
ca, sobre a qual pairam desconfianças e temores.

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar as repre-
sentações de morte de um grupo de alunos do ensino básico 
e acompanhar as possíveis alterações durante o processo 
de amadurecimento. Pretende-se conhecer o modo como 
adolescentes de um determinado segmento social abordam, 
compreendem e expressam a perda concreta e definitiva 
determinada pela morte e a importância da participação da 
escola como espaço de reflexão e acolhimento. As indaga-
ções que se colocam são: como o adolescente representa a 
morte? A adolescência interfere na representação? A escola 
pode ajudar em momentos de luto? Como o professor tra-
balha esse fenômeno? O desvelamento do fenômeno e a 
aproximação do tema permanecem envoltos em mistério? A 
defrontação da realidade e os espaços de reflexão alteram 
essa percepção?

Entende-se representação como uma tradução cons-
trutiva do real, uma imagem global, subjetivamente apro-
priada e sempre percebida como presença objetiva; é um 
“ato constitutivo idêntico e radical do real e do imaginário” 
(Morin, 1980/2005a, p. 123, grifos do autor). Os fenômenos, 
fatos ou aspectos da vida, quando interiorizados, apresen-
tam características particulares ao mesmo tempo em que se 
assemelham às concepções coletivas. Fantasia e realidade 
complementam-se em seus antagonismos e em elementos 
comuns que se interpenetram e interferem mutuamente. 
Desse conjunto dialógico surge a integração entre “a experi-
ência pessoal e a coletiva/histórica armazenada na cultura e 
redistribuída em cada espírito via educação” (idem, p. 125).

Nessa perspectiva, o processo de representação 
recorre aos três princípios fundamentais do pensamento 
complexo moriniano: o recursivo, “no qual efeitos e produtos 
são necessários à sua produção e à sua própria causação” 
(Morin, Almeida, & Carvalho, 2002, p. 64); o dialógico, por 

“afrontar realidades profundas que, justamente, unem ver-
dades aparentemente contraditórias” (p. 64); e o hologramá-
tico, no qual “não apenas a parte está no todo mas o todo 
está na parte” (p. 65). 

Pensar a morte reporta ao limite não aceito. Tratar o 
assunto com adolescentes e conhecer suas representações 
podem confirmar estudos realizados, revelar novas compre-
ensões e oferecer perspectivas de intervenção. 

Introdução
A morte tem sido um dos maiores desafios do ho-

mem. Presente na vida, é escamoteada pela ciência na 
busca incessante de sobrevida, pelo mito, na intenção de 
proteção e de imortalidade, e pela religião na garantia de um 
renascer, visando controle e superação. Como figura indi-
zível da linguagem, apresenta-se na constante contradição 
entre o viver e o morrer e, como fenômeno absoluto, não 
pode ser anulado como evento físico. Carrega certezas e 
incertezas, ambiguidades e precisões envoltas na penumbra 
do desconhecido. 

Ao se debruçar sobre os aspectos que envolvem a 
relação entre o homem e a morte, Morin (1951/1970) inicia 
seus estudos por intermédio das sepulturas encontradas 
nas comunidades rudimentares, em especial as neanderta-
lenses e da pré-história do homem. Segundo sua ótica, a 
estreita ligação entre os homens vivos e os mortos é marca-
da pela presença de objetos, instrumentos e alimentos nos 
sepulcros e covas, que afirmam a individualidade do morto 
e sugerem reações de ordem emocional, como a negação 
da perda e a indicação do alongamento da vida. O autor 
considera fundamental a compreensão do utensílio e da 
“morte na sua presença contraditória e simultânea no seio 
da realidade humana primitiva” (Morin, 1951/1970, p. 24), 
observando que, nesses grupos, havia ritualizações e cuida-
dos com o morto, que não era abandonado.

A relação do homem com a morte supõe, como pro-
põe Morin (2001/2005b, p.46), “ao mesmo tempo, a consci-
ência racional, um trauma mental, originário dessa consciên-
cia, e o surgimento de mitos de uma vida além da morte para 
aliviar o trauma”, entendendo que “a mesma consciência 
nega e reconhece a morte: nega-a como aniquilamento, re-
conhece-a como acontecimento” (Morin, 1951/1970, p. 26). 

O recalcamento sistemático objetivando a ruptura, a 
angústia como resultado da presença-ausência, a facticida-
de e o não saber facilitam a negação da morte por orien-
tarem a crença na imortalidade. Esta se origina na cons-
cientização da finitude e se vê aplacada pela religiosidade 
e pelas crenças que sustentam os sofrimentos, prometem 
a continuidade da vida e preenchem o vazio do impensável. 
Assim, os cerimoniais e as convicções dão sustentação ao 
sofrimento e ao medo, e as fábulas e o folclore, o tom da 
representação da morte, consentindo, indiretamente, que se 
fale dela. “A formidável brecha aberta, dentro de si mesma, 
pela consciência da morte fez surgir as mais grandiosas 
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mitologias que a ocultam, mas sem fazê-la desaparecer” 
(Morin, 2001/2005b, p.46).

Outra questão presente nos estudos a respeito da 
morte é o medo que o cadáver desperta. O temor implica as 
características sobrenaturais que se creem adquiridas depois 
do passamento. A importância do morto determina atitudes, 
comportamentos e projeções de sentimentos revelados nos 
poderes a ele atribuídos, que, a depender da intensidade, 
incrementam as crenças e lhe conferem visibilidade. O culto 
às sepulturas de figuras ilustres exemplifica a importância 
ou a representatividade que as pessoas tiveram em vida, 
fenômeno denominado por Morin (1951/1970) como a indi-
vidualidade do morto. O receio da perda da individualidade 
completa o quadro do traumatismo que a morte provoca por 
relegar a existência ao nada, aniquilando o sujeito.

A dificuldade em se pensar a morte está diretamente 
relacionada à penosa reflexão da falta, às ideias de ruptura 
e desenraizamento, e ao tratamento de um objeto que não 
pertence ao campo das experiências. As formulações são 
depreendidas a partir do outro e não do objeto em si (Kas-
tembaum & Aisenberg, 1976/1986), são desenhadas no pro-
cesso de socialização, apreendidas como verdade objetiva 
e interiorizadas como realidade subjetiva, despertando um 
mosaico de sensações e emoções. 

Análises acerca dos sentimentos humanos diante 
da morte espalham-se pela literatura, especializada ou não, 
observando que um dos motivos da desorientação humana 
decorre da necessidade de se colocar a morte à margem da 
vida e observá-la, preferencialmente a distância, como es-
pectador curioso. Como destaca Carvalho (2009), ninguém 
espera morrer: “Aceitamos a morte no outro, no anônimo, 
não em nós e nos nossos queridos” (p. 12).

Nesse sentido, Freud (1915/2006), ao analisar as 
modificações dos sentimentos diante da morte, avaliou que 
o “homem primevo assumia uma atitude notável em relação 
à morte. Longe de ser coerente, era, na realidade, altamente 
contraditória” (p. 302), pois não demonstrava objeções e 
nem emoções na morte de adversários ou inimigos, mas, 
ao enfrentar a perda de entes queridos, viu-se obrigado a 
defrontar-se com a concretude e os efeitos do acontecimen-
to. Para o autor, a recorrente lembrança dos mortos serviu 
de base para a suposição de outras formas de existência 
– como a transmigração das almas e a reencarnação – que 
originaram a concepção de vida após a morte. 

A postulação freudiana apresenta e discute as dificul-
dades de separação entre vivos e mortos nas conceituações 
de melancolia – quando toda libido é investida no objeto 
perdido e permanece nele fixado – e afeto normal do luto 
– condições internas permitem o direcionamento a outros 
objetos de amor (Freud, 1917/2006).

De acordo com Cassorla (1992), também em uma 
abordagem psicanalítica, a consciência da morte configura-
-se como outra ferida narcísica e de caráter terrorífico, que 
é fantasiada e serve de ancoradouro ao medo que provo-
ca. Essa proposição indica ausência de controle e poder, 
e encaminha a adesão às crenças e rituais que explicam e 
garantem o prolongamento do viver. 

O afastamento da morte imposto pela não aceitação 
da finitude é apresentado no tradicional estudo de Ariès 
(1975/1977), que marca esse distanciamento por períodos, 
nomeando-os em referência às atitudes dos homens em 
cada época. No primeiro período, entre os séculos IX e X, 
a ideia de morte era constante e revestida pela variedade 
de exposições, sendo denominado de morte domada. O 
segundo, nomeado a morte de si mesmo e caracterizado 
em meados do século XI, desloca a familiaridade com a 
morte para a preocupação com as particularidades de cada 
indivíduo e com os pretensos acontecimentos posteriores. A 
morte do outro é a denominação do próximo período, porque 
o homem passou a se preocupar menos com a sua própria 
morte por senti-la arrebatadora e a dedicar atenção à morte 
do outro. No século XX, a morte é considerada vergonhosa e 
concebida como derrota que precisa ser ocultada e apartada 
do cotidiano; é identificada como morte invertida, na qual 
o luto é suprimido e os sentimentos e expressões de dor 
acobertados (Dias, 1991; Kovács, 1992). 

O homem, diante da impossibilidade de negação da 
morte, procura dominá-la como modo de controle da vida 
(Kluber-Ross, 1969/2000), mas, ao afastá-la, empobrece 
seus aspectos simbólicos pela ausência de espaços de 
reflexão, sobre os quais são construídas imagens e ideias 
que criam configurações representativas e estabelecem 
relações de cunho afetivo e cognitivo (Kastembaum & Ai-
senberg, 1976/1986). O mal-estar gerado pelo morrer de-
sencadeia sentidos que encaminham espaços obscuros e 
não resolvidos do existir humano (Leis, 2003), obliterando a 
possibilidade de reflexão. 

Nessa perspectiva, Kovács (2005) aponta o despre-
paro das escolas em tratar o “fim de nossa existência” (p. 
486) com crianças e adolescentes. Sugere que o assunto 
seja abordado, principalmente, porque mudanças repen-
tinas podem ocorrer na vida e porque a convivência com 
imagens de morte é constante, sendo imperioso o abandono 
da cultura do silenciamento. Ressalta a autora a importância 
do treinamento de professores em serviço, quando seriam 
privilegiados tópicos que auxiliassem a elaboração de ati-
vidades pedagógicas pertinentes, a execução de trabalhos 
e atividades abordando situações de perda, e oferecidos 
suportes fílmico e bibliográfico como subsídio a prática. 
A proposta não pretende a resolução do abalo emocional 
provocado pela morte, mas um auxílio ao educador em sua 
função e na continência do aluno enlutado. 

Na mesma direção, Rodriguez (2005, 2008) ressalva 
que o acolhimento da escola e dos educadores pode de-
volver o controle e a segurança aos educandos. Todavia, é 
preciso considerar que algumas questões atravessam e/ou 
impedem tal acolhimento, como resistências e dificuldades 
pessoais ou despreparo teórico- instrumental (Rodriguez, 
2010).

Kovács (2005) especifica, ainda, o tratamento dado 
ao trabalho desenvolvido com adolescentes, alertando para 
as questões que envolvem esse período do desenvolvimen-
to. Em vídeo produzido para esse fim, destaca comporta-
mentos autodestrutivos e traz “cenas de esportes radicais, 
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violência, amor, sexo, uso de drogas, acidentes e tentativas 
de suicídio, buscando trazer uma visão realista da situação, 
mostrando como a vida do adolescente pode estar por um 
fio” (p. 520). 

O grande número de mortes entre adolescentes visi-
bilizadas no cotidiano atesta a frágil separação entre o viver 
e o morrer, e justifica a introdução de eventos escolares/
educacionais que permitam trocas de experiências e exa-
mes reflexivos da temática. As indicações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), em seu capítulo referente aos 
Temas Transversais, auxiliam essa indicação ao observa-
rem a necessidade de “uma tomada de posição diante de 
problemas fundamentais e urgentes da vida social, o que 
requer uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de 
seus conteúdos: valores, procedimentos e concepções a 
eles relacionados” (Brasil, 1998, p. 35). 

O adolescente é entendido, neste trabalho, como 
um ser que caminha no sentido da emancipação, é singu-
lar, desempenha papéis diversificados, procura desvelar as 
nuances socioculturais, reflete sobre as condições para o 
convívio, transforma-se e constitui-se na alterização1 envol-
vido pelas condições de vida e pelos lutos fundamentais 
(Aberastury & Knobel, 1970/1980). 

O luto pelo corpo infantil escancara as alterações 
pubertárias e submetem o sujeito às transformações físicas, 
conferindo-lhe outro lugar que não mais o infantil. O luto pelo 
papel e identidade infantis refere-se às perdas dos privilégios 
e à renúncia à dependência familiar, que os lança no futuro 
misterioso e incógnito repleto de responsabilidades e situ-
ações desconhecidas. E o luto pelos pais da infância, que 
são persistentemente retidos na memória, na tentativa de 
reencontrar a proteção e os suportes necessários para um 
caminhar, de idas e voltas, dirigido ao ancoradouro familiar.

O desenvolvimento impele o jovem para frente e 
essa rota dificulta o vislumbrar do fim, seja por seu po-
tencial desafiador como por seu desejo de avançar, acen-
tuando a angústia básica de morte (Calligaris, 2000), que 
significa impotência em tempo de concretização e interdição 
em lugar de prescrição do devir. A “característica da ado-
lescência é viver como se a morte não existisse ou não fosse 
ocorrer com jovens porque são fortes, poderosos, inteligen-
tes” (Esslinger & Kovács, 1998/2004, p. 32).

A morte neste século pode ser interpretada como um 
fenômeno escancarado, “que invade, ocupa espaço, pene-
tra na vida das pessoas a qualquer hora. Pela sua caracte-
rística de penetração dificulta a proteção e controle de suas 
consequências: as pessoas ficam expostas e sem defesas” 
(Kovács, 2003, p. 141). Nesses momentos, escola e família 
têm grande importância quanto ao manejo dessa situação 
(Domingos e Maluf, 2003; Kovács, 2005) e, dada sua com-

1   Cf Ciampa (1993): “com esse termo, alterização, se 
quis expressar a ideia de uma mudança significativa - um 
salto qualitativo - que resulta de um acúmulo de mudanças 
quantitativas, às vezes insignificantes, invisíveis, mas 
graduais e não radicais. Assim, o que se está considerando 
é a conversão de mudanças quantitativas em mudanças 
qualitativas” (p.184).

plexidade, necessita ser compreendida de uma perspectiva 
multidisciplinar (Queiroz & Combinato, 2006).

Método
Esta investigação foi realizada no município de São 

Paulo, em uma instituição privada de ensino que apresen-
tava, em seu Projeto Pedagógico, ações educativas crítico-
-reflexivas, de cunho interdisciplinar de abordagem do fe-
nômeno. Estruturavam-se em dois momentos: (a) leitura e 
análise do livro “A morte tem sete herdeiros - a noite em 
que Agatha Christie visitou Jacuruçunga”, de autoria de 
Ganymedes José e Stella Carr (1990); (b) realização de uma 
redação intitulada “O que é a morte”. 

As ações foram incorporadas à metodologia. A leitura 
do livro como mobilizador da temática e o segundo porque 
os relatos escritos permitem a expressão das concepções 
pessoais de crenças, sentimentos, valores e opiniões, coin-
cidindo com os objetivos deste estudo (Luna, 2002).

A implantação do projeto de investigação foi prece-
dida da apresentação das metas, dos procedimentos e dos 
possíveis benefícios aos membros da direção, coordenação, 
docentes, pais e alunos. Deliberada a presença da pesqui-
sadora na escola, ficou também acordado que os resultados 
do estudo estariam à disposição dos envolvidos.

O professor de Língua Portuguesa foi designado 
como coordenador das atividades, especialmente, pela re-
gência da disciplina, o bom relacionamento com os alunos 
e por organizar outras ações do programa institucional. A 
adesão a esta proposta se deu pelos mesmos motivos e por 
seu interesse em discutir a questão. Cabe informar que o 
referido docente participou de todas as etapas do estudo. 

As redações foram realizadas em anos alternados 
com a finalidade de captação de possíveis mudanças ou 
alterações nas representações. Nesta perspectiva, progra-
mou-se a execução de três redações por participante, sendo 
a primeira na 6ª série do Ensino Fundamental, a segunda 
na 8ª série e a terceira no 2º ano do Ensino Médio, com a 
mesma questão norteadora.

Participantes

O primeiro contato ocorreu antes da leitura e discus-
são do livro, momento em que se efetivou formalmente o 
convite de participação. Inscreveram-se 21 alunos de duas 
salas de 6ª série, com idade variando entre 12-13 anos no 
início do estudo e 16-17 anos na conclusão, de ambos os 
sexos, residentes na região metropolitana da cidade e pro-
venientes de famílias de renda média alta.

Resultados 
Enfatiza-se que esta pesquisa limitou-se a fazer um 

recorte das possibilidades de representação da morte na 
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adolescência e apresentar as compreensões e percepções 
de um grupo de alunos do ensino básico privado.

No decorrer de cinco anos, foram obtidas 113 re-
dações e analisadas 21, referentes às produções de sete 
alunos, cinco do sexo masculino e dois do feminino, que 
participaram das três edições da pesquisa. O número redu-
zido de produções textuais é explicado por transferências de 
escola, retenções e/ou ausências dos alunos.

O tratamento das redações seguiu as indicações 
de Bardin (2004) para análise de conteúdo. Realizou-se, 
em primeiro lugar, uma leitura flutuante aberta a “todas 
as ideias, reflexões, hipóteses” (p. 71) e, em segundo, a 
identificação e contagem de itens de significação que pos-
sibilitaram conhecer os sentidos subjacentes aos explícitos. 
A leitura atenta e repetida das produções, acompanhada de 
um diálogo constante entre os dados obtidos e a abordagem 
conceitual, admitiram a apreensão da relação dinâmica e 
interdependente entre mundo real e sujeito, sujeito e objeto, 
objetividade e subjetividade (Chizzotti, 1991).

A frequência de determinados temas na construção 
textual indica a força da transmissão sociocultural das ideias 
e fantasias acerca da morte, e revela sentimentos e emoções 
similares aos descritos em adultos e em crianças, a saber:

1 - inevitabilidade da morte: quatro redações na 6ª 
série e quatro na 8ª série do Ensino Fundamental, e quatro 
no 2º ano do Ensino Médio;

2 - crenças religiosas: três na 6ª série, duas na 8ª e 
quatro no 2° ano;

3 - vida pós-morte: duas na 6ª série, quatro na 8ª e 
uma no 2° ano;

4 - vínculos e dúvidas: nenhuma na 6ª série, duas na 
8ª e quatro no 2° ano.

A leitura do livro na 6ª série influenciou, diretamente, 
a elaboração de três redações narradas com criatividade, 
semelhantes ao texto original e com a presença de situa-
ções tragicômicas, denotando certo distanciamento da 
questão norteadora, em uma abordagem da morte por vias 
marginais e situações periféricas: Tudo começou quando 
meu caranguejo de estimação morreu (L.); Derrepente pro-
curando emprego achei um de engavetador do IML (M.); Um 
dia, João, Branco, Ricardo e Renato foram ao cemitério, por 
que eles eram góticos (F.). Outra relata uma situação de luto 
real vivida e descreve o sofrimento causado pela situação: 
Eu não vou contar uma história mas vou contar uma história 
real a 1 mês atrás (P.). As demais expressam a relação entre 
vida e morte como fato inevitável e indiscutível, associadas à 
possibilidade de uma vida posterior melhor – O que é a mor-
te? No dicionário existem vários significado fim da vida” (M.) 
ou A morte está presente na vida de todas as pessoas (R.) -, 
adicionando a possibilidade de uma vida posterior melhor – 
A morte é uma coisa que acontece com todo mundo. Dizem 
que quando a pessoa morre vai para um mundo melhor (S). 
As experiências de enlutamento marcam as relações vincu-
lares, associam-se ao temor da perda e justificam crenças 
religiosas centralizadas no conforto da continuidade da vida 
e no reencontro de entes queridos. Não houve expressão 
de dúvidas.

As produções na 8ª série evidenciam uma evolução 
no desenvolvimento do assunto, notada tanto na construção 
textual como na abordagem do fenômeno. Este passa a ser 
tratado com atenção diferenciada, especialmente quando 
defrontado com a realidade, em associação às manifesta-
ções emocionais desencadeadas. Nesse momento, abrem-
-se espaços reflexivos que interrogam as dificuldades de 
vivenciar o luto, indicando certo amadurecimento dos ado-
lescentes– A morte é um assunto que não pode ser falado 
na brincadeira (M.) – e incremento da racionalização – [...] 
só falar que nunca mais quero que aconteça isso não adian-
ta, pois quando tem que acontecer acontece (L.F.). As cren-
ças religiosas descritas apresentam argumentações que 
procuram, por um lado, confirmar uma vida posterior ou a 
reencarnação, mostrando certo avanço quando comparadas 
às realizadas na série anterior, pois tendem a eliminar as in-
certezas, firmando-se e convicções aprendidas: Essa teoria 
foi confirmada. Existe vida após da morte (P.), ou Acredito 
em céu, onde os bons vão para lá; um purgatório, onde as 
pessoas são julgadas e encaminhadas, ou para o céu ou 
para o inferno (S.), ou ainda, [...] o que as pessoas acham ou 
pensam da morte varia de acordo com a religião da pessoas 
[...] (R.). E, por outro, as dúvidas surgem como ponderação 
da própria aprendizagem e das transmissões culturais e reli-
giosas: Outras pessoas acham que se a pessoa morre com 
muita mágoa e muito ódio, essas pessoas vão para um lugar 
escuro, sombrio [...] (R). 

No 2º ano do Ensino Médio houve um nítido desen-
volvimento redacional, em que a sintaxe e a língua culta são 
observadas com mais cuidado. O raciocínio argumentativo, 
as considerações e os questionamentos são mais evidentes 
e as dúvidas têm um caráter desafiador: “Apesar de tudo te-
nho as minhas dúvidas sobre a morte, pois, se há vida após 
a morte, nós não morremos, nós, na verdade, vamos para 
outro mundo. [...]. Mas há outra coisa; se nós reencarnamos 
nós formamos um ciclo, ou seja, estamos neste mundo, 
morremos, vamos para outro mundo e depois voltamos para 
este?” (MM). O mítico e o místico permanecem como refe-
rência sociocultural. O temor ao castigo parece relacionado 
às atitudes em vida, embora se distinguam em qualidade 
e complexificação das descritas no início da adolescência.

A participação docente esteve limitada à exploração e 
aos ensinamentos dos componentes próprios da disciplina, 
marcando um desvio da ideia original do projeto educacional 
de oferecimento de um espaço reflexivo sobre a morte. 

Discussão
A linguagem humana é o caminho da perpetuação 

das culturas e manifesta-se na simplificação e na complexi-
dade. Produz objetividade e abstração, marca as pessoas 
pelas leis, princípios, normas, e/ou pelo misticismo e reli-
giosidade, facilitando, impedindo ou controlando o desen-
volvimento social e particular (Morin, 1908/2005a). Permite 
ainda, a tradução da emocionalidade das experiências que 
povoam os pensamentos e o ser, e que retroagem sobre 

Adolescência e morte   *   Elaine Teresinha Dal Mas Dias



278

a própria linguagem. As produções dos alunos denunciam 
a dependência do contexto em que vivem ao tratarem o 
ignorado como algo acessível e manipulável, e certa auto-
nomia ao buscarem se desvencilhar do lugar comum que a 
temática contempla.

Destarte, as redações cumpriram o propósito de 
apresentar a representação de morte em um grupo de 
adolescentes, traduzidas em imagens subjetivamente 
apropriadas. Proporcionaram, também, a manifestação de 
significados e sentidos na problematização, no diálogo com 
o conhecimento adquirido, formal ou informalmente, e na 
confrontação dialógica entre realidade e fantasia.

A difícil tarefa de conceituar a morte reside na impos-
sibilidade de apreensão do objeto, que se realiza apenas 
via transmissão experencial e determina afirmações decor-
rentes de trocas de informações - Não sabemos dizer o que 
é a “morte” (S., 8ª série); Acredito em céu, onde os bons vão 
para lá (S., 8ª série); A morte ainda hoje é um grande misté-
rio que a humanidade tenta desvendar (F., 2° ano); A morte 
não é castigo de Deus (P., 2° ano); A morte não é castigo 
de Deus (L., 6ª série); Na verdade, acho que ninguém sabe 
da morte (S., 2° ano); do empobrecimento dos aspectos 
simbólicos captados no meio sociocultural e fixados como 
verdades absolutas que interceptam as dúvidas e as incerte-
zas, e como reflexo da ausência de espaços problematiza-
dores, indicando a necessidade de abertura (Kastembaum & 
Aisenberg, 1976/1986).

Os princípios do pensamento complexo são verifica-
dos na articulação constante entre produto e causa e entre 
o todo e as partes. O acompanhamento longitudinal das 
redações, por série e por alunos, indica uma circularidade 
temática que faz da morte produto e produtora da vida reve-
ladas em assertivas calcadas na esperança da eternização 
e na manutenção dos vínculos familiares – […] é estranho a 
gente viver eternamente aqui, na terra. É estranho também a 
gente morrer e não acontecer mais nada. Acredito, um pou-
co, que depois da morte a gente volta para a Terra, ou seja, 
um ciclo (S., 8ª série); A morte para muitas pessoas é o fim. 
Mau sabem elas que existe vida após a morte” (P., 8ª série); 
Gostaria de viver aqui eternamente com meus pais, minha 
irmã e toda minha família” (S., 8ª série).

Colocar a morte como parte da vida mostra também 
uma conscientização que busca o controle (Cassorla, 1992; 
Kluber-Ross, 1969/2000) com a pretensão de descaracteri-
zar a submissão ao desconhecido: – Todos um dia morrerão. 
(M. A., 8ª série); Não é preciso ter medo da morte pois todas 
as pessoas um dia morrerão (M, 2º ano); Esta é a única cer-
teza de nossas vidas (M. P., 2° ano); A morte é inevitável 
(R., 8ª série); A morte está presente na vida de todos (R., 6ª 
série); A morte é o único fato que, um dia, irá acontecer com 
todos (M., 2º ano). A consideração de fenômeno inevitável, 
ao ser simplificado e colocado objetivamente no exterior, 
dilui seus efeitos impactantes, concede o afastamento do 
provável constrangimento desencadeado pelo tema, sinaliza 
os entraves ao tratar dos sentimentos relacionados à per-
da, indica a não aceitação do fim (Ariès, 1975/1977; Freud, 
1915/2006; Morin, 2001/2005b), ou simplesmente confirma 

a constatação de uma realidade que atinge narcisicamente 
o homem (Cassorla, 1992).

Os mitos, as crenças e as religiões fazem parte da 
memória e do acervo coletivo que se difundem nas individu-
alidades e são projetados no exterior como síntese cognitiva 
e, nesse sentido, mostram-se como representação: “ato 
constitutivo idêntico e radical do real e do imaginário” (Mo-
rin, 2001/2005b, p. 123, grifos do autor). Os adolescentes 
descrevem suas convicções, mesmo que temporárias – Eu 
também não acredito na vida após a morte, como acreditam 
pessoas de outras religiões, eu acredito que depois da morte 
não existe mais nada (M. A., 8ª série); Apesar de tudo eu 
tenho minhas dúvidas sobre a morte, pois se há vida após 
a morte, nós não morremos, nós na verdade vamos para 
outro mundo (M. P., 2º ano) – e mostram que, no processo 
de amadurecimento, novos conhecimentos são adquiridos, 
facilitando o empreendimento de um diálogo que encaminha 
à compreensão, à aceitação e/ou à inconformação.

A conscientização da inevitabilidade da morte físi-
ca pode gerar tanto resistências e defesas contra o terror 
despertado como posicionamentos definidos e irredutíveis, 
como resultado de avaliação desprovida de fantasia e finca-
da na realidade – O que é a morte? No dicionário existem 
vários significados como: fim da vida, ato ou efeito de morrer 
[…] na minha opinião a morte é apenas o fim da vida (M., 6a 
série); A morte vem quando menos se espera (M. P., 8ª sé-
rie); Não é preciso ter medo da morte, pois todas as pessoas 
irão morrer um dia, e quando chegar a hora, não tem jeito, a 
pessoa morre mesmo (M., 6ª série.). 

As redações revelam a estranheza dos adolescentes 
em conciliar vida e finitude, não como dúvida, mas como 
incerteza do devir. Como propõe o pensamento moriniano, 
tal inconciliação remete à circularidade dos afetos e emo-
ções, na qual as causas se revelam nos efeitos e nos pro-
dutos necessários à sua produção e na união de verdades 
contraditórias. As afirmações e questionamentos sobre a 
reencarnação como modo de purificação expressam esse 
movimento – Nosso corpo, matéria, é que fica na terra em 
decomposição. Nossa alma, espírito, é que volta ao começo 
para reiniciar um novo ciclo de vida (P., 2º ano).

A imaginável chance de viver novamente pare-
ce aplacar a incerteza e a angústia que o tema desperta, 
pois a morte se confronta com o desenvolvimento e com a 
perspectiva de futuro. É um estancamento do fluxo da vida 
que assusta por não apresentar condições de reposição. 
A reencarnação, por sua vez, leva à ideia de lugares mais 
agradáveis de (con)vivência, sugerindo proteção contra 
sentimentos incômodos e dolorosos, e apropriadas dos des-
colamentos das religiões que pregam a vida pós-morte, que, 
de certo modo, reduzem a dificuldade de aceitação do fim. 
Nesse aspecto, poder-se-ia pensar também na influência da 
tradição religiosa que dá contornos à constituição subjetiva.

O tratamento das redações mostra atos constitutivos 
idênticos e radicais do real e do imaginário, evidenciando 
antagonismos e complementaridades ao destacarem o co-
nhecido e o desconhecido que se entretecem e se separam, 
mostrando que a morte invertida apresenta outros matizes 
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neste grupo de adolescentes e que a supressão da dor e dos 
sentimentos está presente no cotidiano, na fantasia e/ou nas 
redes sociais, como morte escancarada.

Assim, observam-se, na realidade e no imaginário, 
elementos comuns e elementos distintos que se interligam 
e se completam mutuamente, que, como mostra Morin 
(2001/2005b), são angariados na experiência pessoal e 
na histórico-coletiva, estão presentes na tradição e são 
construídos pela via da educação. Poucos jovens tiveram 
perdas de morte de entes próximos, mas aqueles que as 
experimentaram parecem tratá-la como vivência, assistida 
e sentida pela consciência, até porque, pela própria juven-
tude, não houve tempo de se instalarem como experiência. 
Contudo, a intensidade contida em cada descrição sinaliza 
que, de alguma maneira, todos prospectam as emoções 
provocadas por um luto concreto. 

Como assinala Freud (1915/2006), foram os sentimen-2006), foram os sentimen-), foram os sentimen-
tos de culpa e ódio que impediram o homem do afastamento 
da morte, sentindo-a em si mesmo. O conteúdo de alguns re-
latos autoriza a inferência da existência desses sentimentos: 
Eu pretendo ter uma vida limpa em que eu consiga chegar em 
casa e dormir sem nenhum peso na consciência (F., 2º ano).

Não é possível o estabelecimento de nexos entre a 
morte alimentada pela leitura do livro e os lutos infantis an-
unciados por Aberastury e Knobel (1970/1980). Pode-se afi r-1970/1980). Pode-se afi r-1980). Pode-se afir-
mar que os adolescentes explicitaram os afetos despertados 
pelo tema e sugerir que as descrições, em seu conteúdo 
latente, referem-se ao descolamento provocado pelo desen-
volvimento e pela separação parental.

As produções femininas evidenciaram uma distinção 
de gênero: as adolescentes mostraram maior distancia-
mento da temática, associada à reflexão de situações de 
morte permeadas por conteúdos racionais. Os adolescentes 
mostraram-se mais emocionais, preocupados com o acolhi-
mento e conforto em situações de sofrimento, sem, entre-
tanto, abandonar a racionalidade, podendo-se supor uma 
desconstrução das imagens pressupostas de fragilidade 
feminina e frieza masculina frente a situações dolorosas. Ou 
uma demanda interna que mostra “a vida do adolescente 
pode estar por um fio” (Kovács, 2005, p. 520). 

O professor realizou uma análise voltada, exclu-
sivamente, para o conteúdo formal, gramatical e estético 
das composições, desconsiderando a proposição inicial de 
discussão, reflexão e acolhimento, bem como prejudicando 
e fragmentando as indicações de integração e transversali-
dade disciplinar presentes nos PCN. Essa atitude admite a 
suposição da dificuldade do trato do assunto, exposta pelo 
enclausuramento da morte como forma mágica de apartá-
-la, e/ou o despreparo na formação dos educadores para 
questões do cotidiano escolar. O sujeito/educador parece 
levar de roldão as narrativas efetivadas na transmissão 
social, juntamente com as suas, absorvendo as vivências 
como força de conhecimento e relegando a morte a lugares 
preservados da consciência. Como aborda Kovács (2005), o 
treinamento docente pode facilitar o contato com a questão 
da morte, que, por sua vez, facilitará as análises críticas e os 
suportes emocionais aos alunos enlutados.

O processo adolescente, aparentemente, não in-
fluenciou a apreensão sociocultural da morte, já que as ma-
nifestações descrevem os mesmos conteúdos descritos por 
pesquisadores que se dedicaram a discorrer sobre o tema. 
Embora considerado, por parte dos especialistas, período 
conflituoso e tensivo, não se identificou acentuação em 
função da adolescência, nem naqueles que viveram perdas 
significativas.

As redações cumpriram o propósito de apresentar a 
representação de morte em um grupo determinado de ado-
lescentes. Proporcionaram, também, um tempo de manifes-
tação de significados e sentidos, e de problematizações e 
diálogos com o conhecimento adquirido e com aspectos da 
realidade, da fantasia, da mitologia, da religiosidade e das 
crenças.

Finalizando
A análise das produções aponta para a contradição 

existente entre vida e morte, confirmando outros estudos. Os 
alunos reafirmam o conflito entre o que é natural e inevitável 
em contraste com o período de descobertas, crescimento e 
prospecção de futuro. 

A representação da morte apóia-se na combinação 
de ideias e sentimentos que se estendem espacial e tempo-
ralmente. O texto literário teve pouca influência, persistindo 
nas redações a força da transmissão cotidiana e perma-
nente de sentidos, atitudes e comportamentos apreendidos 
no convívio e por intermédio da cultura. As características 
fundantes estão mantidas sem eliminar o sentido individual 
e singular, havendo uma ressignificação das experiências 
coletivas. Observa-se a negação do aniquilamento pela 
esperança da vida após a morte, presente na chance de 
purificação e reencarnação.

O tema provocou angústias existenciais nos alunos, 
principalmente quando abordada a passagem do tempo 
para si mesmo e para as pessoas próximas, levando-os a 
empreender uma análise desviada, compensatória e/ou de 
negação, visto que a morte permanece como sujeito ausen-
te do discurso e dificulta, impede, ou mesmo os defende do 
contato com o sofrimento antecipado.

A análise das redações sugere que o cotidiano 
escolar está marcado pela qualidade e intensidade da re-
lação professor-aluno, que pode se configurar como um 
dos elementos que contribuem para o isolamento ou para a 
aproximação de questões relativas à existência e ao próprio 
contexto educacional. 

A formação do educador especialista tangencia o 
estudo dos fenômenos juvenis e encaminha à cristalização 
da ideia de período turbulento, que embarga a aproximação 
e a compreensão da adolescência como momento produtivo 
e criativo. O professor que integrou este projeto de pesquisa 
deixou dúvidas se o seu distanciamento respondia à adoles-
cência ou à temática. Todavia, não se pode desconsiderar 
a importância vital de sua participação para a realização, 
coordenação do trabalho e condução da disciplina. 
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Em uma das raras referências à educação, Freud 
(1910/2006) afirma que uma escola de Ensino Médio deve 
dar aos seus alunos “o desejo de viver e devia oferecer-lhes 
apoio e amparo numa época da vida em que as condições 
de seu desenvolvimento os compelem a afrouxar seus vín-
culos com a casa dos pais e com a família” (p. 243). Embora 
a instituição tenha como proposição a continência de seus 
alunos, ainda não alcançou esse estágio. 

A identificação de uma instituição de ensino que se 
preocupa em discutir questões relativas à morte anuncia um 
avanço considerável às práticas rotineiras e uma tentativa 
de evitar a mesmice, ao oferecer apoio aos educandos em 
momentos de dor e/ou dificuldades, independentemente do 
período do desenvolvimento. Mas as ações não podem vir 
isoladas. É fundamental considerar a formação em serviço, 
apoio ao professor, consistência às reflexões do alunado e a 
influência da subjetividade. 

Os estudos e pesquisas efetuados por Freud 
(1917/2006), Ariès (1975/1977), Cassorla (1992), Aberastury 
e Knobel (1970/1980), Morin, (1951/1970, 1980/2005a), Ko-
vács (1998, 2005), entre outros, mostram que o homem con-
temporâneo – e o mesmo pode-se dizer dos adolescentes 
que participaram desta investigação – não enfrenta a morte 
com facilidade, mas busca formas de compreendê-la e apre-
ender o inevitável. Diante desse quadro, entende-se que a 
escola tem a função de abrir-se à discussão sobre a morte e 
a finitude, alargando os domínios restritos à sistematização 
do conhecimento. 
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A relação entre vida acadêmica e a motivação  
para aprender em universitários
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Resumo

O presente estudo propôs identificar as relações entre a vida acadêmica e a motivação para aprendizagem e possíveis diferenças em razão do 
sexo, idade e curso dos estudantes. Participaram 239 universitários que foram avaliados com a Escala de Avaliação da Vida Acadêmica (EAVA) e 
a Escala de Motivação para Aprendizagem (EMAPRE). Os resultados indicaram correlação significativa e positiva entre a meta aprender e o fator 
habilidade do estudante, e negativa para os dois fatores: envolvimento em atividades não obrigatórias; condições para o estudo e desempenho 
acadêmico. Para a meta performance-aproximação, houve correlação significativa e positiva com o fator condições para o estudo e desempenho 
acadêmico. Na meta performance-evitação, houve correlações positivas e significativas com dois fatores: compromisso com o curso; condições 
para o estudo e desempenho acadêmico. Foram encontradas diferenças significativas em relação ao sexo e ao curso. Os resultados foram 
discutidos à luz da literatura.
Palavras-chave: Motivação, estudantes universitários, rendimento escolar.

The relationship between academic life and motivation for learning in college
Abstract

In this study we aim at  identifying the relationship between academic life and motivation for learning by evaluating possible differences based 
on student’s sex, age and course. We assessed 239 students using the “Escala de Avaliação da Vida Acadêmica (EAVA) and the “Escala 
de Motivação para Aprendizagem” (EMAPRE). The results indicated that  the correlation between instruments were significant, being positive 
between learning goal and the student’s ability  and negative for two factors: involvement in non-compulsory activities and conditions in academic 
performance. There was significant and positive correlation for the performance-approach goal between conditions for studying and academic 
achievement. Regarding performance-avoidance goal, there were significant positive correlations between the factors: commitment to the course, 
conditions for studying and academic performance. There were significant differences regarding student’s sex and course. Based on literature in 
the area, we discussed the results of the research.
Key words: Motivation, college students, academic achievement.

La relación entre vida académica y la motivación para aprender en universitarios
Resumen 

Este estudio se propuso identificar las relaciones entre la vida académica y la motivación para el aprendizaje y las  posibles diferencias en razón 
del sexo, edad y carrera de los estudiantes. Participaron 239 universitarios que fueron evaluados con la Escala de Evaluación de Vida Académica 
(EAVA) y con la Escala de Motivación para Aprendizaje (EMAPRE). Los resultados indicaron correlación significativa y positiva entre la meta 
aprender y el factor habilidad del estudiante, y negativa para los dos factores: envolvimiento en actividades no obligatorias; condiciones para el 
estudio y rendimiento académico. Para la meta performance-aproximación, hubo correlación significativa y positiva con el factor condiciones para 
el estudio y rendimiento académico. En la meta performance-evitación, hubo correlaciones positivas y significativas con dos factores: compromiso 
con la carrera; condiciones para el estudio y rendimiento académico. Se encontraron diferencias significativas en relación al sexo y a la carrera. 
Los resultados se discutieron de acurdo con la literatura.
Palabras clave: Motivación, estudiantes universitarios, rendimiento escolar.
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Introdução
A realização de um curso superior tem sido cada vez 

mais valorizada no mercado de trabalho. No entanto, Franco 
(2008) constatou, com base em dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), no ano de 
2007, que a média de evasão do ensino superior brasileiro 
se concentrou em 18,5%. Esse processo é recorrente tan-
to em instituições públicas (12,4%) como em particulares 
(26%). Dessa forma, a evasão é considerada um problema e 
a busca de suas causas tem sido objeto de muitas pesquisas 
educacionais (Silva Filho, Motejunas, Hipólito, & Lobo, 2007).

Diante do exposto, torna-se importante contextuali-
zar o ambiente de aprendizagem e compreender como as 
experiências universitárias marcam a vida acadêmica. A 
preocupação com a vida acadêmica se dá em decorrên-
cia da necessidade de efetiva aprendizagem, a qual vai 
depender de variáveis de grande influência social. Santos, 
Polydoro, Teixeira e Bardagi (2010) apontam ser difícil ava-
liar os efeitos da educação superior, devido ao fato de que 
a identificação do impacto da universidade é dependente 
do perfil do estudante e de suas características e, por outro 
lado, da diversidade das instituições, cursos e experiências 
de formação superior. Assim sendo, esse construto tem sido 
entendido ora como um fator psicológico, ou um conjunto de 
fatores, ora como um processo (Zenorini & Santos, 2010a). 

Para alguns autores (Almeida & cols., 2000; Cunha 
& Carrilho, 2005), as dificuldades encontradas no contexto 
universitário são de diversas ordens, dentre elas estão as 
questões pessoais dos alunos, as exigências acadêmicas 
que devem ser desempenhadas com eficiência e a adap-
tação a um novo ambiente, fatores estes que influenciam 
tanto o desempenho acadêmico como o desenvolvimento 
psicossocial dos estudantes. Isso pode prejudicar a motiva-
ção para aprender dos alunos e o professor desempenha 
um papel importante nesse processo.

Como se pode perceber, a integração à vida acadê-
mica é um processo multifacetado, construído nas relações 
estabelecidas entre o estudante e a instituição de ensino. 
Este processo é vivenciado e percebido de forma particular 
(Polydoro, 2000) e envolve expectativas em relação à estru-
tura, normas, qualidade no ensino e o prestígio da universi-
dade diante da comunidade (Polydoro, Primi, Serpa, Zaroni, 
& Pombal, 2001). Para Tinto (1975), a interação entre o estu-
dante e o sistema acadêmico da instituição ocorre ao longo 
da graduação, modificando continuamente o compromisso 
do estudante com a instituição e com sua formação.

A universidade é um espaço de aprendizagem e, 
segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), também de 
socialização. Assim, o ambiente universitário favorece o 
desenvolvimento cognitivo e afetivo. Esses e outros fatores, 
como o estilo do professor em relação ao desenvolvimento 
de atividades de aprendizagem, à organização curricular 
e ao contexto acadêmico no geral, são essenciais para a 
motivação dos alunos. Assim sendo, as ações do professor 
são elementos informativos que definem o comportamento, 

o envolvimento, as estratégias de pensamento e o grau de 
esforço esperado pelos alunos (Almeida & Soares, 2003). 

Em obra recente, Bzuneck (2010) aponta que é pre-
ciso mostrar ao aluno o significado e a importância de se 
estudar tais disciplinas ou conteúdos, assim o professor pre-
cisa captar quais são os interesses dos alunos e o que lhes 
causa curiosidade para que as atividades sejam propostas 
com características de desafios. Percebe-se, com isso, que 
o professor precisa estar motivado para conseguir motivar 
os seus alunos. 

Durante toda a graduação, é requisitada aos estu-
dantes uma maior autonomia para participação nas ativida-
des curriculares e extracurriculares, como palestras, cursos, 
congressos e outros. Nesse momento, são importantes as 
atribuições motivacionais para realizar com sucesso as ativi-
dades. De acordo com Bzuneck (2004), para que o aluno es-
teja motivado, é preciso que, entre outras opções, ele tenha 
escolhido o curso que frequenta, estando assim envolvido 
de forma ativa nas tarefas que levam ao processo de apren-
dizagem. Esse envolvimento se resume no emprego de 
esforço no processo de aprender, persistindo a cada tarefa. 
Em contrapartida, o autor complementa que o universitário 
que deixa de investir esforço mínimo exigido pela atividade 
desiste quando a tarefa é percebida como mais exigente.

Procurando compreender as motivações dos estu-
dantes, surgiu, na década de 70 do século XX, a Teoria de 
Metas de Realização, que busca explicações para a qualida-
de do envolvimento do aluno no processo de aprendizagem. 
Conceitualmente, busca entender o propósito que leva o 
estudante a se envolver em uma tarefa, sendo relevantes 
as diferenças individuais (Zenorini & Santos, 2004). Assim, a 
meta de realização que a pessoa adota representa o motivo 
ou a razão pela qual ela realizará determinada tarefa (Bzu-
neck, 2004).

Para Accorsi, Bzuneck e Guimarães (2007), as me-
tas de realização surgem em decorrência da percepção que 
os estudantes têm do seu contexto de aprendizagem. Os 
autores complementam que o contexto percebido pode es-
tar relacionado ao estilo do professor, identificado por suas 
ações, verbalizações e formas de avaliação, e também ao 
contexto universitário, como as normas estabelecidas pela 
universidade, a disponibilidade de eventos e o incentivo para 
atividades extracurriculares. Dessa forma, Archer (1994) já 
ressaltava que o contexto escolar pode levar à ocorrência 
das duas metas, por exemplo, quando o assunto for de 
menor interesse para o estudante, ele se utilizará da meta 
performance para atingir o desempenho esperado e, em si-
tuações em que sentir maior interesse em se aprofundar no 
assunto, aplicará a meta aprender. 

A meta aprender caracteriza-se nos alunos que dire-
cionam mais energia as suas atividades, valorizam o conhe-
cimento, buscam melhorar suas habilidades (Accorsi & cols., 
2007) e interpretam o erro como um alerta para adotar novas 
estratégias de aprendizagem. Nesse sentido, estudos têm 
mostrado que o estudante que se utiliza dessa meta costuma 
recorrer a estratégias de aprendizagem mais adequadas para 
atingir os seus objetivos (Bzuneck, 2005; Zenorini & Santos, 
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2004). No entanto, há estudantes mais preocupados com os 
aspectos externos, característica da meta performance, a qual 
pode ser divida em duas, em razão de suas especificidades. 
O aluno caracterizado pela meta performance-aproximação 
é apontado como aquele que sente necessidade de se des-
tacar entre os colegas mostrando-se mais inteligente, sem 
que o seu foco primordial esteja na aprendizagem efetiva. 
Já os orientados pela meta performance-evitação objetivam 
salvaguardar-se da desvalorização por parte de professores 
e colegas, preocupam-se primordialmente em não parece-
rem incompetentes e apresentam comportamentos menos 
adaptativos (Bzuneck, 2004).

Os altos índices de desistências nos cursos supe-
riores evidenciam a necessidade de compreensão das va-
riáveis presentes na vida acadêmica dos estudantes. Como 
a pesquisa de Oliveira, Souza, Vieira, Adário e Rezende 
(2007), com 655 estudantes ingressantes de vários cursos, 
com o objetivo de identificar as variáveis tanto de contexto 
como motivacionais nos universitários por meio de questões 
fechadas sobre renda familiar, custeio, expectativa e motiva-
ção para o curso. Os resultados mostraram que é importante 
compreender como o estudante interpreta e vivencia a fase 
de permanência na universidade, com seus desafios acadê-
micos, sociais, pessoais e vocacionais. 

O desenvolvimento do estudante além da sala de 
aula, como a participação em palestras, cursos, congres-
sos, projetos de extensão, de iniciação científica e outros, 
também tem sido foco de algumas pesquisas como a de 
Almeida e cols. (2000), que realizaram um estudo com 223 
universitários para investigar como o envolvimento em ati-
vidades extracurriculares influenciava na vida acadêmica, 
na adaptação ao curso e no desempenho acadêmico. Os 
resultados indicaram que os alunos que participavam das 
atividades extracurriculares apresentaram maior disciplina 
com os estudos, melhor relacionamento com colegas, au-
tonomia e adaptação à universidade. Fior e Mercuri (2004) 
também buscaram investigar o envolvimento em atividades 
extracurriculares e as mudanças pessoais percebidas em 16 
universitários. Os resultados demonstraram que as experi-
ências educacionais ultrapassam os limites da sala de aula 
e das exigências curriculares obrigatórias e que as experi-
ências extracurriculares contribuíram de forma diferenciada 
para as mudanças no universitário, categorizadas em cinco 
domínios: conhecimentos e habilidades acadêmicas, com-
plexidade cognitiva, competência prática, competência inter-
pessoal e humanitarismo. A partir dos resultados, as autoras 
ressaltam a importância da universidade na concretização 
das propostas de formação que integrem também atividades 
extracurriculares.

Na revisão de literatura realizada por Terezini, Pasca-
rela e Blimling (1996), nos Estados Unidos, sobre a influên-
cia das atividades extracurriculares na aprendizagem e no 
desenvolvimento cognitivo do estudante, alguns resultados 
revelaram benefícios desse tipo de atividade no desenvolvi-
mento pessoal do aluno. Mas verificaram que é necessária 
uma estruturação dessas atividades para que não atrapa-
lhem a aprendizagem, como o excesso de trabalho, de trei-

nos esportivos e de contato com os pares que apresentam 
uma ação negativa no desenvolvimento acadêmico e inte-
lectual dos alunos.

O estudo de Cunha e Carrilho (2005), utilizando-
-se do QVA (Questionário de Vivência Acadêmica), teve 
como objetivo compreender as relações entre a vivência 
acadêmica e o rendimento estudantil. Foi realizado com 
100 alunos do curso de Engenharia Militar e revelou que o 
rendimento acadêmico pode ser influenciado pela qualidade 
das vivências dos estudantes em nível pessoal e de reali-
zação acadêmica, estando menos relacionadas ao contexto 
universitário. No entanto, Teixeira, Dias, Wottrich e Oliveira 
(2008), investigando por meio de entrevistas individuais a 
experiência de adaptação à universidade em calouros, res-
saltam que o contexto universitário tem um papel importante 
a desempenhar no processo de adaptação à universidade. 
Dessa forma, é fundamental oferecer informações relativas 
à vida acadêmica para que o aluno possa usufruir dos bene-
fícios oferecidos pela universidade. 

Com o objetivo de investigar melhor o sucesso aca-
dêmico universitário, Harackiewicz, Barron, Tauer e Eliot 
(2002) fizeram um estudo longitudinal com 471 alunos e 
investigaram as metas de realização, medidas de inteli-
gência, interesse e desempenho acadêmico dos alunos do 
primeiro ao último ano de graduação. Na primeira etapa, 
foram identificadas as variáveis preditivas do interesse e 
do desempenho dos alunos em uma disciplina introdutória 
de Psicologia, oferecida no primeiro semestre do curso de 
graduação. Depois houve um acompanhamento dos alunos 
até que eles se formassem para examinar o interesse contí-
nuo em Psicologia. Tanto as metas de realização quanto as 
medidas de inteligência e o desempenho prévio no Ensino 
Médio contribuíram com os resultados iniciais e ao longo do 
curso. A meta aprender associou-se ao interesse contínuo, 
enquanto que a meta performance-aproximação previu o 
desempenho acadêmico.

Descrever as vivências acadêmicas em alunos de 
Psicologia também foi o objetivo da pesquisa de Igue, Baria-
ni e Milanesi (2008). Participaram 203 estudantes do 1º e 5º 
ano e o instrumento utilizado foi o Questionário de Vivência 
Acadêmica – versão reduzida (QVA-r). Encontrou-se, nos 
resultados, que os estudantes com expectativas mais altas 
apresentaram avaliação melhor das vivências acadêmicas 
por estarem mais dispostos e motivados para investirem 
seus recursos nas atividades. Houve médias baixas para os 
dois grupos no fator institucional, no qual os alunos declara-
ram não conhecer os serviços oferecidos pela universidade. 
Dessa forma, os autores sugerem que medidas devam ser 
tomadas para que não ocorram problemas como desinteres-
se, desmotivação e má adaptação.

Visando ampliar a compreensão de variáveis que 
compõem o contexto universitário, o objetivo deste estudo 
foi investigar a correlação entre os construtos, vida acadê-
mica e motivação para aprender. Ao lado disso, pretendeu, 
ainda, levantar possíveis diferenças na vida acadêmica e na 
motivação para aprendizagem, em razão das variáveis sexo, 
idade e curso frequentado pelos universitários. 
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Método

Participantes

A escolha da amostra ocorreu por conveniência. Par-
ticiparam 239 universitários dos cursos de: Letras (n=22), 
Arquitetura (n=30), Engenharia Mecânica (n=30), Fisiote-
rapia (n=44), Educação Física (n=35), Pedagogia (n=23), 
Administração (n=30) e Tecnologia da Informação (n=25). 
Em relação à variável sexo, 44,4% (n=106) eram homens 
e 55,6% (n=133), mulheres. As idades variaram de 18 a 
52 anos (M=23,35; DP=5,69). Os alunos frequentavam os 
seguintes semestres: 57,3% (n=137) eram do 2º; 10,5% 
(n=25), do 3º e 32,2% (n=77), do 4º.

Instrumentos

Escala de Avaliação da Vida Acadêmica (EAVA) – 
elaborada por Vendramini e cols. (2004). Tem como objetivo 
captar a autopercepção dos estudantes sobre a sua vivência 
universitária por meio de itens que envolvem questões con-
textuais, interacionais e pessoais. É composta de 34 itens, 
com cinco fatores autoexplicativos. Os itens da escala foram 
dispostos em uma escala Likert de cinco pontos, sendo: dis-
cordo totalmente (1 ponto), discordo na maioria das vezes (2 
pontos), discordo e concordo em igual proporção (3 pontos), 
concordo na maioria das vezes (4 pontos) e concordo to-
talmente (5 pontos). A pontuação mínima possível é de 34 
pontos e a máxima, de 170 pontos. A análise psicométrica 
demonstrou resultados satisfatórios, tendo sido encontrado 
um índice de consistência interna geral de alpha=0,87. Os 
coeficientes de Cronbach por fator são: ambiente universi-
tário (alpha=0,72); compromisso com o curso (alpha=0,78); 
habilidade do estudante (alpha=0,80); envolvimento em ati-
vidades não obrigatórias (alpha=0,71); e condições para o 
estudo e desempenho acadêmico (alpha=0,73). 

Escala de Motivação para Aprendizagem (EMA-
PRE) - elaborada por Zenorini e Santos (2010b). Possui 
28 itens constituídos por três tipos de metas, classificadas 
como: meta aprender, meta performace-aproximação e a 
meta performace-evitação. As questões do instrumento fo-
ram montadas numa escala Likert, envolvendo três opções 
de resposta, “concordo” (3 pontos), “não sei” (2 pontos) e 
“discordo” (1 ponto). A pontuação mínima possível é de 28 
pontos e a máxima, de 84 pontos. A análise fatorial explora-
tória identificou itens com carga fatorial acima de 0,45. A es-
cala atingiu índices de consistência interna aceitáveis, meta 
aprender (alpha=0,80), meta performance-aproximação 
(alpha=0,76) e meta performance-evitação (alpha=0,74).

Procedimento

Após a aprovação pelo Comitê de Ética de uma uni-
versidade do interior do Estado de São Paulo, foi solicitada 
a autorização dos coordenadores de cada curso pesquisado 
para a realização da coleta de dados. Antes da aplicação, 
foram explicados os objetivos da pesquisa aos estudantes, 
o caráter voluntário da participação, bem como o sigilo de 
suas respostas e identidades. Após a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os instru-
mentos foram aplicados de forma coletiva em sala de aula, 
levando em média 30 minutos.

Resultados
Os dados foram organizados em uma planilha e 

submetidos à análise da estatística descritiva e inferencial, 
conforme os objetivos deste estudo. Para se analisar as 
relações entre os constructos, foi aplicada a correlação de 
Pearson. Os resultados são apresentados na Tabela 1.

Fatores Meta Aprender Meta Performance-
aproximação

Meta Performance-
evitação

Ambiente universitário 0,102 0,070 0,090

Compromisso com o curso 0,055 0,036 0,127(*)

Habilidade do estudante 0,216(**) 0,070 -0,108

Envolvimento em atividades 
não obrigatórias -0,176(**) -0,009 0,067

Condições para o estudo e 
desempenho acadêmico -0,210(**) 0,192(**) 0,248(**)

 *  p< 0.05
 ** p< 0.01
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Tabela 1. Índice de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) entre a vivência acadêmica e a motivação para aprendizagem.
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Os dados da Tabela 1 revelaram, em relação à EAVA, 
que o fator compromisso com o curso apresentou correla-
ção estatisticamente significativa com a meta performance-
-evitação, enquanto que o fator habilidade do estudante 
apresentou correlações positivas e significativas com a meta 
aprender. Já o fator envolvimento em atividades não obriga-
tórias apresentou correlações negativas e significativas com 
a meta aprender. Para o último fator, condições para o estudo 
e desempenho acadêmico, foram encontradas correlações 
negativas e significativas com a meta aprender e positivas 
e significativas com as metas performance-aproximação e 
evitação.

Procurou-se, também, analisar possíveis diferenças 
entre a amostra estudada. Para saber se havia diferença en-
tre os estudantes com relação à variável sexo, aplicou-se a 
prova t-test de Student, cujos resultados estão apresentados 
na Tabela 2.

É possível observar, na Tabela 2, que os homens ob-
tiveram médias superiores em relação às mulheres apenas 
no fator habilidade do estudante. Verificou-se que as mu-

lheres obtiveram diferenças estatisticamente significativas 
nos fatores compromisso com o curso (p<0,015), condições 
para o estudo e desempenho acadêmico (p<0,002) e no total 
da EAVA (p<0,022). A mesma análise foi feita nas metas da 
EMAPRE, e os resultados novamente indicaram diferenças 
significativas para as mulheres na meta performance-aproxi-
mação (p<0,019) e no total da escala (p<0,013). 

Recorreu-se à análise de variância (ANOVA) para se 
aferir possível diferenças na pontuação dos instrumentos, 
considerando o curso dos estudantes. No que se refere à 
vida acadêmica, nos fatores ambiente universitário e envol-
vimento em atividades não obrigatórias, foram constatadas 
diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes 
cursos, sendo elas, respectivamente, [F(7,231)=21,307; 
p=0,023] e [F(7,231)=13,304; p=0,004]. O teste de post-hoc 
de Tukey indicou que, no fator ambiente universitário, os 
alunos do curso de Arquitetura obtiveram médias maiores 
que os do curso de Pedagogia e, no fator envolvimento em 
atividades não obrigatórias, o curso de Administração obte-
ve médias superiores que o curso de Fisioterapia.
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Tabela 2. Valores de média, desvio-padrão, t e p obtidos com o teste t de Student com os fatores da EAVA e os da EMAPRE, 
considerando a variável sexo dos estudantes.

Fatores Sexo N M DP t p

Ambiente universitário 
masculino 106 24.02 3.027

-0,95 0,341
feminino 133 24.40 3.075

Compromisso com o curso 
masculino 106 19.08 2.209

-2,45 0,015
feminino 133 19.81 2.323

Habilidade do estudante 
masculino 106 28.18 5.609

0,71 0,475
feminino 133 27.71 4.429

Envolvimento em atividades não obrigatórias 
masculino 106 15.51 2.126

-1,57 0,116
feminino 133 15.95 2.137

Condições para o estudo e desempenho 
acadêmico 

masculino 106 11.27 3.091
-3,12 <0.001

feminino 133 12.53 3.079

Total da vida acadêmica 
masculino 106 98.07 8.510

-2,30 0,022
feminino 133 100.4 7.133

Meta Aprender 
masculino 106 15.61 3.482

-0,92 0,357
feminino 133 16.03 3.462

Meta Performance-aproximação 
masculino 106 20.78 4.635

-2,36 0,019
feminino 133 22.14 4.241

Meta Performance-evitação 
masculino 106 18.72 3.134

-1,06 0,288
feminino 133 19.11 2.502

Total da Motivação para Aprendizagem
masculino 106 55.11 7.480

-2,49 0,013
feminino 133 57.28 5.961
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Quanto à escala de motivação para aprendizagem, 
houve diferença estatisticamente significativa nas metas 
performance-aproximação e performance-evitação, respec-
tivamente, [F(7,231)=41,696; p=0,038] e [F(7,231)=17,079; 
p=0,031]. Pelo teste post-hoc de Tukey, observou-se que as 
diferenças estavam nas médias que foram superiores para 
os alunos do curso de Pedagogia quando comparados aos 
do curso de Tecnologia da Informação em ambas as metas 
da EMAPRE.

As idades foram agrupadas em faixas etárias, para 
tanto foram estabelecidos quatro grupos. O primeiro foi com-
posto por estudantes de 18 a 19 anos (27,2%) agrupando 
aqueles que terminaram o ensino médio com uma idade 
padrão esperada – denominados de tradicionais. O segundo 
grupo foi composto por estudantes de 20 a 22 anos (31,4%) 
que, por motivos diversos, ingressaram na universidade 
mais tarde. No terceiro grupo estavam os estudantes de 23 
a 26 anos (19,9%) e o último grupo foi composto por estu-
dantes de 27 anos ou mais (20,9%), denominados maduros. 
Recorreu-se à ANOVA na tentativa de identificar eventuais 
diferenças, porém não foi encontrada nenhuma que fosse 
estatisticamente significativa.

Discussão
Ao mesmo tempo em que é crescente o número 

de universitários, é também o de evasão da universidade, 
a qual pode ser ocasionada pela falta de motivação para 
aprender ou a outras variáveis relacionadas. A motivação 
tem sido considerada importante porque muitos estudiosos 
têm apontado os seus benefícios para a aprendizagem 
(Bzuneck, 2004; 2005; Guimarães & Boruchovitch, 2004; 
Zenorini & Santos, 2004; Zenorini, Santos & Monteiro (no 
prelo)). Bzuneck (2004) ressalta que a meta aprender apare-
ce relacionada a resultados positivos, ao esforço e à persis-
tência na busca de conhecimentos e no aprimoramento das 
habilidades, sendo, desta forma, propulsora de crescimento 
intelectual. Isso corrobora com os resultados encontrados 
na presente pesquisa, visto que a meta aprender apareceu 
relacionada positivamente com a habilidade do estudan-
te, que está ligada à percepção pessoal de competências 
cognitivas, como capacidade de expressão, compreensão, 
resolução de problemas e concentração (Vendramini & cols, 
2004). Porém, relacionou-se negativamente com o fator 
envolvimento em atividades não obrigatórias e com o fator 
condições para o estudo e desempenho acadêmico.

A respeito das atividades não obrigatórias, muitos têm 
sido os benefícios apontados, como maior satisfação com 
o curso, desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, além 
de segurança, autoestima e valores altruísticos, ganho nas 
habilidades verbais e no domínio de conteúdos específicos 
(Almeida & cols, 2000; Fior & Mercuri, 2004). No entanto, a 
pesquisa de Terenzini, Pascarella e Blimling (1996) destacou 
também os malefícios para a aprendizagem do estudante, 
quando essas atividades não estão ligadas diretamente ao 
curso frequentado, já que podem ocupar o tempo que seria 

importante para os estudos. Bzuneck (2004) ressalta que 
as atividades extracurriculares contribuem para uma me-
lhor integração, persistência e esforço, mas com tendência 
ao processamento de superfície, e o estudo de Zenorini e 
Santos (2004) encontrou a meta aprender correlacionada 
positivamente com o processamento de estratégias de pro-
fundidade (as cognitivas – simples e complexas e metacog-
nitivas) que exigem maior envolvimento do estudante com a 
aprendizagem. Talvez isso justifique o resultado encontrado 
na presente pesquisa.

Os resultados encontrados para a meta performan-
ce-aproximação são condizentes com a literatura, que se 
caracteriza pelo estudante buscar demonstrar capacidade, 
e tiveram relação positiva com o fator condições para o 
estudo e desempenho acadêmico, ou seja, os estudantes 
investem o seu tempo na busca por estratégias que acabam 
influenciando o seu rendimento acadêmico. Nesse sentido, 
justifica-se a meta performance-aproximação favorecer o 
desempenho acadêmico em termos de notas. Esse resulta-
do assemelha-se ao encontrado na pesquisa de Harackiewi-
cz e cols. (2002).

Surpreendentemente, a meta performance-evitação 
apareceu correlacionada positivamente com o fator com-
promisso com o curso e com o fator condições para o es-
tudo e desempenho acadêmico. Isso pode levar a questio-
namentos de parecer não haver distinção entre as metas 
performance-aproximação e performance-evitação, ou de 
que há a influência de uma sobre a outra. Para Bzuneck 
(2004), o aluno mede as chances de, com o enfrentamento 
de desafios, ter comprovações de que é inteligente. Porém, 
diante do fracasso, este é atribuído à falta de capacidade, e 
aparecem sentimentos negativos como raiva e vergonha. O 
autor afirma que ambas as metas se correlacionam de modo 
independente, no entanto é preciso prudência com relação 
às afirmações das consequências comportamentais negati-
vas ligadas à meta performance, pois muitas pesquisas têm 
mostrado resultados contraditórios.

Na presente pesquisa, foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas nas variáveis sexo e curso. A 
literatura tem mostrado que cada estudante vivencia de for-
ma diferenciada a sua passagem pela universidade (Polydo-
ro, 2000). Para Almeida e Soares (2003), as diferenciações 
em relação às motivações, expectativas e níveis de autono-
mia podem aparecer em grupos de alunos segundo diversas 
variáveis, como o sexo, o curso e o semestre.

Os dados obtidos mostraram que as mulheres têm 
maior compromisso com o curso, condições para o estudo 
e desempenho acadêmico. Isso pode significar uma maior 
identidade com o curso e autoconhecimento dos seus ob-
jetivos, interesses e habilidades pessoais, o que promove 
maior investimento nas atividades de aprendizagem e, con-
seqüentemente, melhor rendimento acadêmico. Para Cunha 
e Carrilho (2005), o rendimento acadêmico pode ser influen-
ciado pela qualidade das vivências. Mas, em contrapartida, 
verificou-se, na presente pesquisa, que a motivação das 
estudantes está mais direcionada à possibilidade de mostrar 
suas capacidades e competências (meta performance-apro-
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ximação). Esse resultado difere dos achados nos estudos 
de Zenorini e Santos (2010b) e Zenorini e cols. (no prelo), 
que encontraram mulheres com maior tendência à meta 
aprender e com atitudes mais positivas em sala de aula e os 
homens com maior disposição às metas performance- apro-
ximação e evitação.

Considerações finais
Cada vez mais a universidade tem sido relacionada 

ao primeiro passo para o sucesso profissional. Os aconte-
cimentos da universidade irão refletir sobre a profissão es-
colhida e sobre a constituição pessoal dos estudantes, visto 
que o espaço universitário proporciona, além da aquisição 
de novos conhecimentos, uma nova visão global da ade-
quação à profissão, o contato com novos valores e crenças, 
questionamentos e experiências acadêmicas e sociais que 
proporcionam aos estudantes, principalmente aos mais jo-
vens, amadurecimento pessoal.

Algumas limitações podem ser apontadas neste 
estudo. Em virtude dos múltiplos fatores associados à vida 
universitária, é de se esperar que as variáveis envolvidas 
encontrem-se, em maior ou menor grau, relacionadas en-
tre si, possivelmente se influenciando mutuamente. Nesse 
sentido, cabe uma ressalva para o fato de a EAVA ter cinco 
dimensões abrangentes da vida universitária. Provavel-
mente ela não consegue abranger todas as experiências 
acadêmicas que podem, por sua vez, relacionar-se com a 
motivação. Dessa forma, os resultados indicaram correla-
ções de magnitude baixa. Pode-se hipotetizar que, apesar 
de haver associações entre os fatores da EAVA e as metas 
da EMAPRE, as baixas correlações sugerem que outros 
fatores podem explicar melhor a vida acadêmica. Enfim, 
novas pesquisas são necessárias, que investiguem outras 
variáveis que podem estar relacionadas à vida acadêmica 
para que se possa ampliar a compreensão dos fenômenos 
que ocorrem na universidade e contribuir para a criação de 
medidas que melhorem a vida acadêmica dos estudantes e 
diminuam a evasão no nível supe
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Teorias implícitas sobre o ensino e a aprendizagem

Santiago Amurrio Silva 
Paulo Fossatti  

Dirléia Fanfa Sarmento

Resumo 

A pesquisa focalizou as teorias implícitas dos professores sobre ensino e aprendizagem. Assume-se a ótica das teorias implícitas: a direta (o 
conhecimento é uma cópia fiel da realidade), a interpretativa (o conhecimento reflete a realidade percebida) e a construtivista (conhecimento como 
construção pessoal). Responderam ao questionário com dilemas sobre situações pedagógicas 468 professores (Educação Infantil, Educação 
Básica e Ensino Médio). Os resultados do estudo indicam que 50,9% do conjunto de professores selecionaram respostas construtivistas para 
os dilemas apresentados, 35%, respostas interpretativas e 13,5%, respostas diretas. Os dados obtidos sinalizam para a importância de novos 
estudos que focalizem e aprofundem as representações do grupo de professores que não selecionaram respostas construtivistas (49,1%) e as 
relações entre tais representações e suas práticas docentes.
Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, representações docentes.

Implicit theories about teaching and learning
Abstract 

Our study focuses on implicit teachers´ theories  about teaching and learning. One assumes the optics of the implicit theories: the direct one (the 
knowledge is a faithful copy of the perceived reality); the interpretive one (knowledge as personal building). 468 teachers (Infant Education, Basic 
Education and Middle Class Teaching) answered to the questionnaire concerning dilemmas about pedagogic situations. The result of the study 
indicates that 50,9% of teachers have selected constructivist answers for the presented dilemmas, 35%   interpretative answers and 13,5%  direct 
answers. The attained data points out the need of new studies  focusing on the representations of the group of teachers who have not selected 
constructivist answers (49,1%) and the relations among such representations and their teaching practices.
Key words: Teaching, learning, teaching representations. 

Teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje
Resumen 

La investigación focalizó las teorías implícitas sobre enseñanza y aprendizaje de los profesores. Se asume los siguientes puntos de vista 
de las teorías implícitas sobre la construcción del conocimiento: la directa (el conocimiento es una copia fiel de la realidad), la interpretativa 
(el conocimiento refleja la realidad percibida) y la constructivista (conocimiento como construcción personal). Respondieron el cuestionario 
con dilemas sobre situaciones pedagógicas 468 profesores (Educación Infantil, Educación Básica y Enseñanza Media). Los resultados del 
estudio indican que 50,9% del conjunto de profesores seleccionaron respuestas constructivistas para los dilemas presentados, 35%, respuestas 
interpretativas y 13,5%, respuestas directas. Los datos obtenidos señalan la importancia de nuevos estudios que focalicen y profundicen las 
representaciones del grupo de profesores que no seleccionaron respuestas constructivistas (49,1%) y las relaciones entre tales representaciones 
y sus prácticas docentes.
Palabras clave: Enseñanza, aprendizaje, representaciones docentes.
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Introdução
Nas últimas décadas, os discursos teóricos têm 

apontado para mudanças no sistema educativo que, por 
sua vez, incidem num processo de mudança e reforma que 
parecem ser contínuos. Na América Latina e Caribe, este fe-
nômeno tem se intensificado de tal forma que se observa um 
grande investimento financeiro tanto para a transformação 
das estruturas administrativas quanto para a formação dos 
professores. Tal investimento tem contribuído para a difusão 
da perspectiva construtivista da educação sobre o ensino e 
a aprendizagem escolar. 

Esta forma de pensar o ensino e a aprendizagem tem 
sido impulsionada, sobretudo, pelas aceleradas mudanças 
na sociedade, pois o entorno cultural influencia tanto no con-
teúdo da aprendizagem quanto nas formas como a pessoa 
aprende. Apesar de todo o esforço coletivo, os resultados da 
aprendizagem dos estudantes parecem não estar se modi-
ficando, considerando-se os baixos indicadores alcançados 
quando estes têm como referência os padrões de qualidade 
internacional.

As tentativas de resposta frente a este aparente fra-
casso têm sido muitas, ainda que, em sua maioria, tenham 
apontado para a dificuldade dos professores traduzirem em 
suas práticas educativas o discurso teórico construtivista. 

Nesta perspectiva, se abre uma importante linha de 
investigação que interpreta este fenômeno desde as con-
cepções implícitas sobre o ensino e a aprendizagem, con-
cepções que subjazem à ação pedagógica e aos processos 
de mudança conceitual ou redescrição representacional que 
fazem possível sua transformação (Pozo, Scheuer, Mateos, 
& Pérez Echeverría 2006). Ainda que a interpretação ela-
borada acerca de sua origem, construção ou transformação 
varie de acordo com o enfoque teórico assumido, esta ótica 
de pensamento assume que os seres humanos necessitam 
construir esquemas ou representações da realidade para 
dar-lhe sentido, e, especialmente, poder compreendê-la e 
controlá-la, a maioria dos quais se mantém em nível implíci-
to (Pozo, 2003).  

As concepções dos estudantes e dos professores 
sobre ensino e aprendizagem têm sido tratadas em diferen-
tes enfoques, cada um deles com questões e metodologias 
diversas e, em alguns casos, com concepções implícitas 
igualmente diferentes. 

Nesta investigação, assume-se a ótica das teorias 
implícitas (Pozo & Scheuer, 1999; Pozo e cols., 2006), funda-
mentalmente porque oferece possibilidades de um marco teó-
rico amplo e possibilidade de articulação e diálogo com outros 
enfoques. Esse marco teórico contempla o funcionamento e 
a transformação dos processos de aprendizagem implícitos 
e as representações derivadas deles, assim como a sua ori-
gem, desenvolvimento filogenético, ontogenético e cultural. 

De acordo com Ortega e Gasset (1940, citado por 
Pozo, 2006, p.33):

As crenças constituem a base de nossas vidas, o terreno 
sobre o que acontece. Porque elas nos põem diante do 

que para nós é a realidade mesma. Toda nossa conduta, 
inclusive a intelectual, depende de qual é o sistema de 
nossas crenças autênticas. Nelas, vivemos, movemo-nos e 
somos. 

Por isso mesmo, não costumamos tomar consciência 
expressa das crenças, não as pensamos, senão que atuam 
de forma latente, como implicações do quanto expressa-
mente fazemos ou pensamos. 

Quando cremos de verdade em uma coisa, não te-
mos a “ideia”, simplesmente contamos com ela. Os seres 
humanos, enquanto sistemas cognitivos, necessitam repre-
sentar o mundo para predizer e controlar o entorno, respon-
dendo de maneira eficiente às pressões internas e externas 
(Pozo, 2001).

De acordo com Pozo e cols. (2006, p. 97), a inves-
tigação em Psicologia Cognitiva atual tem mostrado que a 
pretendida supremacia do explícito e formal que nossa cul-
tura ocidental de cunho racionalista tem tentado transmitir 

[...] está muito distante do funcionamento cognitivo 
habitual, natural, da mente humana [...], os processos e 
as representações explícitas [...] costumam funcionar de 
maneira mais eficaz, rápida e com menor custo cognitivo, 
pelo que nos resulta fácil que se abandonem ao adquirir 
conhecimentos explícitos ou formais incongruentes com eles.

Estas representações se adquiriam por processo de 
aprendizagem implícito (Reber, 1996), como consequência 
da exposição repetida a situações de aprendizagem, cultu-
ralmente organizadas, nas quais se repetem certos padrões 
de maneira estável e através de processos associativos. 
Elas seriam fruto da experiência pessoal nesses cenários 
sociais de aprendizagem, e, como tais, difíceis de comunicar 
e de compartilhar, porque possivelmente vêm representadas 
em códigos não formalizados. 

Segundo Karmiloff–Smith (1994), as representações 
são, antes de tudo, um saber fazer (conhecimento procedi-
mental), mais que um saber dizer (conhecimento declarati-
vo), com uma marcada função pragmática (ter êxito e evitar 
problemas). Dessa forma, tornam-se enormemente conser-
vadoras e resistentes à mudança, pois costumam funcionar 
bastante bem, ainda que não  saibamos explicar a razão  
disso. Desde o ponto de vista pessoal, são concepções mui-
to eficazes, úteis e verdadeiras, já que permitem predizer, 
com muito acerto, bastantes situações cotidianas. 

Dada a sua natureza implícita, os mecanismos que 
conduzem à construção dessas representações produzem 
mudanças lentas, mediante uma exposição repetida às es-
truturas ambientais. 

De acordo com Pozo e cols. (2006), sua alteração só 
seria possível através de processos explícitos de aprendiza-
gem. Tais processos poderiam apoiar tanto os mecanismos 
associativos como os construtivos (reestruturação cognitiva), 
ainda que isso não implique substituir alguns conhecimentos 
por outros, mas multiplicar as atitudes epistêmicas sobre os 
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objetos e integrá-las em uma única teoria que reescreva as 
relações desses componentes em um novo nível. Não basta 
representar o mundo através de teorias, mas se deve conse-
guir representar as próprias teorias. 

As representações implícitas dos professores sobre 
ensino e aprendizagem andam de mãos dadas com o pro-
cesso de evolução da espécie humana.  As atualizações da 
memória que permitem conservar as representações funda-
mentais sobre o meio ambiente não podem ser transmitidas 
ao código genético (cujas atualizações ou mudanças são 
regidas por princípios aleatórios). 

Os seres humanos tiveram de se organizar para 
preservar estas representações culturalmente construídas 
e transmiti-las às novas gerações. Assim, todas as culturas 
humanas contêm uma pedagogia implícita, uma intencio-
nalidade educativa de transmitir a memória cultural para os 
membros mais jovens da cultura. Desta forma, as concep-
ções implícitas sobre como se aprende e como se ensina 
e as exigências culturais próprias de cada período histórico 
não só seriam fruto do processo evolutivo da espécie huma-
na, como também gerariam formas específicas de ensinar 
e aprender (Pozo, 1999; Pozo e cols., 2006), internalizadas 
pelos sujeitos.

A pretensão de substituir as representações intuitivas 
dos professores por meio da simples apresentação explícita 
do conhecimento científico é tarefa praticamente impossível. 
Isso porque não só se fundamentam na história pessoal de 
cada sujeito senão no devir histórico do desenvolvimento 
evolutivo do gênero humano. As teorias de ensino e apren-
dizagem não poderiam, em consequência, substituir essas 
formas de saber profundamente encarnadas na mente do 
docente, mas sim integrarem-se hierarquicamente a algu-
mas delas, reescrevendo seu significado. 

Estas representações implícitas não são apenas o 
resultado de detecções inconscientes do ambiente através 
de regras de associação (Reber, 1996), mas possuem uma 
natureza teórica (Gopnik & Meltzoff, 1999). Ou seja, estão 
organizadas por determinados princípios que dão coesão e 
organização, de modo que, a partir dessas representações, 
construímos modelos mentais ou situacionais para respon-
der às demandas concretas de cada cenário. Em consequ-
ência, mudar as teorias dos professores e alunos requer 
modificar os princípios ou pressupostos que subjazem a 
elas e que dão significado à forma em que se interpretam 
diferentes cenários de ensino e aprendizagem. 

Alterar essas teorias implícitas exige uma explicação 
progressiva através de diferentes níveis de análise represen-
tacional, de forma que aquelas mais próximas à ação mais 
facilmente se tornam conscientes, enquanto que as mais 
profundas, os princípios que articulam as teorias implícitas, 
são mais difíceis de explicitar. As representações implícitas 
podem chegar a ser consideradas verdadeiras teorias ao 
estarem estruturadas em torno de princípios epistemológi-
cos, ontológicos e conceituais que lhes conferem coesão e 
organização interna (Pozo e cols., 2006).

A tipologia de Pozo e cols. (2006), que sintetiza traba-
lhos prévios de Pérez Echeverría, Mateos, Pozo e Scheuer 

(2001) e Pozo e Scheuer (1999), parece dar conta não só de 
seu caráter pessoal (Rodrigo, Rodríguez, & Marrero, 1993), 
como também faz possível integrar outros aspectos que con-
tribuem para a compreensão das ditas concepções. Dentre 
tais aspectos, destacam-se: a evolução que a teoria da men-
te experimenta nas diferentes etapas de desenvolvimento 
(Perner, 1994), a evolução cultural do ensino e da aprendiza-
gem ao longo da história (Pozo, 1999) e o desenvolvimento 
teórico da psicologia da aprendizagem (Pozo, 1989).  

Nesta perspectiva, neste texto, são analisadas as 
teorias implícitas dos professores sobre ensino e aprendi-
zagem, tendo por base a tipologia apresentada por Pozo e 
cols. (2006): a teoria direta, a teoria interpretativa e a teoria 
construtivista. 

A teoria direta estaria muito próxima do que se co-
nhece como “teoria direta da mente” (Carpendale & Chand-
ler, 1996), que parte do pressuposto de que o conhecimento 
é uma cópia fiel da realidade, o que poderia denominar-se 
realismo ingênuo. 

No campo pedagógico, esta epistemologia se tra-
duziria na convicção de que a simples exposição do objeto 
de aprendizagem garantiria o resultado esperado, concebi-
do como uma reprodução literal da informação do modelo 
apresentado pelo professor, sem a mediação de nenhum 
processo psicológico pelo aprendiz. 

Em sua versão mais extrema, esta teoria focaliza ex-
clusivamente os resultados de aprendizagem, sem situá-los 
num contexto (condições de aprendizagem), nem vinculá-los 
à atividade do aprendiz (processos de aprendizagem); em 
desenvolvimentos mais avançados, reconhece a presença 
de certas condições que poderiam favorecer ou obstaculizar 
a aprendizagem. 

Do ponto de vista ontológico, a aprendizagem apare-
ceria como um estado ou sucesso separado, carente de um 
marco temporal mais amplo que o precede e lhe dá forma; 
tampouco pareceriam intervir pressupostos conceituais, já 
que se considera quase exclusivamente um único compo-
nente do sistema de aprendizagem, isolado do resto ou com 
uma relação automática e unidirecional com o contexto. 

A teoria interpretativa, por sua vez, poderia ser con-
siderada como uma evolução da teoria direta (Pozo, 1989), 
com a qual compartilha dos pressupostos epistemológicos, 
especialmente ao conceber que o conhecimento humano 
reflete a realidade percebida (princípio de correspondência).  
A aprendizagem, em consequência, teria por meta imitar a 
realidade da melhor maneira possível, o que quase nunca 
se alcança com exatidão, pois requer a posta em marcha 
de “complexos processos mediadores por parte do apren-
diz (atenção, memória, inteligência, motivação etc.) que 
em muitos domínios fazem muito difícil, se não impossível, 
alcançar cópias exatas” (Pérez Echeverría e cols., 2001, 
p.158).  Neste último aspecto, a atividade pessoal do sujeito 
marca uma diferença notável entre a teoria interpretativa e 
a teoria direta.

A teoria interpretativa estabelece uma conexão entre 
os diferentes componentes do sistema de aprendizagem, 
ainda que de maneira relativamente linear; concebe que as 
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condições são necessárias para esta aprendizagem, mas 
não bastam para explicá-la, sendo a atividade do aprendiz a 
chave fundamental para alcançar os resultados esperados, 
que continuam sendo uma réplica da realidade e dos mode-
los entregues pelo professor. 

Numa perspectiva ontológica, a teoria interpretativa 
sustenta que a aprendizagem se apresenta como um pro-
cesso, isto é, reconhece-se que tem lugar através de um 
tempo. Quanto aos princípios conceituais, organizam con-
dições, processo e resultados de aprendizagem como com-
ponentes de uma cadeia linear e unidirecional. Ao mesmo 
tempo, este esquema pode se articular em forma de espiral, 
“concebendo que os resultados da aprendizagem produzem 
novos estados de conhecimento e que estes passam a fazer 
parte das condições internas e tornam-se ponto de partida 
para novas aprendizagens” (Pozo e cols., 2006, p.124). 

Esta teoria se aproximaria dos modelos de proces-
samento da informação (Pérez Echeverría e cols., 2001), 
na medida em que assume a necessidade de processos 
intermediários entre as representações internas e a entrada 
de informação e se encontra amplamente difundida entre os 
professores, ao menos nas culturas ocidentais, em que se 
realizam estudos deste tipo (Pérez Echeverría, Pozo, Pe-
charromán, Cervi, & Martínez, 2006; Martín e cols., 2006; 
Strauss & Shilony, 2002).  

A teoria construtivista, finalmente, é um importante 
salto epistemológico em relação às duas anteriores, pois 
deixa de conceber o conhecimento como uma cópia da re-
alidade para compreendê-lo como uma construção pessoal. 
Defende que a mesma informação pode ser interpretada de 
maneira diversa por diferentes pessoas. O dualismo de que 
temos falado agora dá lugar a um perspectivismo e relativis-
mo frente ao que o ser humano é capaz de conhecer. O co-
nhecimento implica, necessariamente, uma transformação 
do conteúdo que se aprende e também do próprio aprendiz, 
que pode conduzir, inclusive, a uma inovação do conheci-
mento cultural. 

O associacionismo (comportamental e cognitivo) das 
teorias direta e interpretativa é substituído pela ideia de re-
estruturação cognitiva.  Nessa perspectiva, considera-se a 
aprendizagem como um processo de construção dinâmico 
do conhecimento em que o sujeito reorganiza seus co-
nhecimentos (Pozo, 1999). Do ponto de vista ontológico e 
conceitual, a teoria construtivista se assenta sobre a noção 
da aprendizagem como sistema dinâmico autorregulado que 
articula condições, processos e resultados. 

Método
O presente estudo foi realizado em consonância 

com outras investigações similares realizadas por Gómez 
e Guerra (2008a, 2008b), cujo foco são as teorias implíci-
tas sobre a aprendizagem e o ensino dos professores que 
exercem a docência em diferentes instituições educativas e 
contextos socioeconômicos.  

A pesquisa teve como objetivo identificar as teorias 
implícitas dos professores sobre a aprendizagem e o ensino, 
identificando algumas variáveis pessoais associadas a elas, 
e analisar se existem relações entre o nível de capacitação 
institucional que cada professor recebeu e a forma em que 
se representa o ensino. 

Participaram do estudo 468 professores que exercem 
a docência em 12 escolas pertencentes a uma rede privada 
de ensino, sendo 5 situadas no Brasil (uma na cidade de 
Pelotas; 3 situadas na cidade de Porto Alegre e 1 na cidade 
de Sapucaia do Sul, no Estado do RS) e 7 no Chile (3 em 
Santiago de Chile,  2 em Talca e 2 em Temuco) que partici-
param de processos de formação continuada. 

Dos 468 professores, 270 são do gênero feminino e 
198, do masculino. A média de idade dos professores que 
responderam aos questionários com os dilemas é de 42,1 
anos. Do conjunto total de respondentes, 56,1% atuam em 
alguma das instituições educativas por um período máxi-
mo. De acordo com a proposta educativa destas escolas, a 
concepção de ensino e aprendizagem se fundamenta numa 
perspectiva construtivista, e, dessa forma, a formação do-
cente se pauta por tal concepção. 

Procedimentos

Para o presente estudo, foi utilizado um desenho ex 
post facto retrospectivo. Conforme León e Montero (2003, 
p. 363), “este tipo de desenho é aplicável a situações 
com baixa incidência do fenômeno que se estuda e onde 
o investigador só pode tratar de reconstruir os fatos”. Na 
estratégia retrospectiva, primeiro se mede a variável depen-
dente e, depois, busca-se para trás possíveis explicações 
dessa variável, quer dizer, medimos as possíveis variáveis 
independentes. A presença de uma covariação sistemática 
entre os dois tipos de variáveis será a chave que permitirá 
avançar no conhecimento. São eliminadas como variáveis 
independentes - possíveis causas - aquelas que não cova-
riarem com o fenômeno em estudo. As que assim o façam 
poderão ser mantidas como candidatas a possíveis causas 
explicativas. A variável dependente considerada no estudo 
foi o tipo de teoria implícita sobre a aprendizagem e o ensino 
que possuíam os professores participantes, medida a partir 
da frequência de eleição das respostas a um questionário de 
dilemas. As variáveis independentes medidas através dos 
dados de identificação do instrumento aplicado foram: 

a) Instituição educativa à qual pertence o professor 
(país e quantidade): responderam ao questionário os 
professores de 12 instituições, sendo 5 situadas no 
Brasil (uma na cidade de Pelotas, 3 situadas na cidade 
de Porto Alegre e 1 na cidade de Sapucaia do Sul, no 
Estado do RS) e 7 no Chile (3 em Santiago de Chile,  2 
em Talca e 2 em Temuco).

b) Tipo de instituição educativa: do conjunto total de 468 
professores, 63,5 % exercem a docência em instituição 
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educativa particular subvencionada (atende a alunos de 
nível socioeconômico médio, médio baixo ou baixo que 
praticamente não pagam por sua educação e recebem 
aportes estatais). O restante, 36,5%, atua em colégios 
particulares pagos, destinados a famílias de nível médio, 
médio alto e alto.

c) Nível de ensino em que o professor exerce a docência: 
8,7% atuam na Educação Infantil (atendendo a faixa 
etária entre 4 e 5 anos); 48,5%, na Educação Básica 
(atendendo a faixa etária entre 6 a 14 anos);  21,3%, no 
Ensino Médio (atendendo a faixa etária entre 15 a 18 
anos); e 21, 5% lecionam para vários  níveis.

d) Titulação acadêmica dos participantes do estudo: 
Educação Básica, Português, Ciências, Matemática, 
História e Geografia, Artes, Educação Diferencial, Inglês, 
Educação Física, Infantil, Educação Básica com Menção, 
Filosofia, Religião e outros títulos (fundamentalmente os 
docentes que se atuam na área técnico-profissional ou 
outra área).

e) Instituições onde foi realizada a formação inicial: para 
a categorização das instituições onde os professores 
fizeram sua formação inicial, foi realizada uma adaptação 
do critério proposto por Eyzaguirre e Fontaine (2008). 
Dessa forma, 0,9% do conjunto dos respondentes 
foi constituído por professores normalistas; 84%, por 
professores oriundos de universidades estatais; 7,9 
%, por professores de universidades privadas; 2,6 %, 
por professores de institutos profissionais; e 4,7%, por 
professores provenientes de outros tipos de instituições.

f) Experiência docente: considerou- se, por separado, a 
experiência na docência em geral e os anos de trabalho 
em um colégio lassalista. A escala contemplou as 
seguintes categorias: 1 a 5 anos; 6 a 10 anos; 11 a 15 
anos; 16 a 20 anos; 21 a 25 anos; 26 a 30 anos; 31 anos 
ou mais.

g) Nível de capacitação institucional: para categorizar os 
questionados num determinado nível de capacitação, 
tomou-se como ponto de referência as iniciativas de 
formação oferecidas pela instituição. Considerou-se 
que um professor possui baixa capacitação quando ele 
participou de apenas uma das experiências propostas 
pela instituição educativa (37,4%); capacitação média, 
quando participou de dois ou três (58,1%); e alta 
capacitação quando participou de quatro ou mais 
experiências (4,5%).  

h) Aperfeiçoamento pessoal: os professores foram 
questionados quanto à realização de algum programa de 
pós-graduação. A esta questão, 24 (6%) dos professores 
responderam positivamente.

Instrumento de coleta e análise dos dados

Para identificar as teorias implícitas sobre ensino e 
aprendizagem que os professores possuem, foi utilizado um 
questionário adaptado por Guerra (2008) a partir dos instru-
mentos elaborados por Martín e cols. (2006). 

O questionário está composto por 19 questões apre-
sentadas no formato de dilemas que representam situações 
cotidianas da vida de uma instituição educativa. Para cada 
questão, são apresentadas três possibilidades de solução, 
sendo que cada uma delas representa uma das teorias (di-
reta, interpretativa ou construtivista) que o professor poderia 
utilizar para interpretar o dito fenômeno escolar (Gómez & 
Guerra, 2008a). Da mesma forma que o instrumento ori-
ginal, inclui o pensamento do sujeito frente aos conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais; a relação entre 
capacidades e conteúdos, a motivação e a avaliação (Pozo 
e cols., 2006). 

A sessão de aplicação do questionário teve a dura-
ção aproximada de 90 minutos. Indicou-se aos professores 
que não existiam respostas certas ou erradas, e, dessa for-
ma, cada um deveria tentar responder a todas as situações, 
reagindo de acordo com sua opinião.

A análise estatística dos dados coletados foi realiza-
da através do estudo de frequências e proporção média de 
respostas e as provas r de Spearman, F de Fischer, q de 
Tukey e V de Cramer. 

Resultados e discussão
Os resultados do estudo indicam que, do conjunto 

total de 468 professores, 50,9% selecionaram respostas 
construtivistas para os dilemas apresentados, 35%, respos-
tas interpretativas e 13,5%, respostas diretas. 

Sem considerar as aprendizagens atitudinais (repre-
sentadas apenas com duas perguntas no instrumento), é 
possível constatar que a tendência global se mantém mais 
ou menos de acordo ao promédio no que diz respeito às 
aprendizagens procedimentais (48,6% de respostas cons-
trutivistas) e à relação entre conteúdos conceituais e capaci-
dades intelectuais (55,5 %). 

Na concepção sobre motivação, se produz um salto 
notável para um olhar de caráter construtivista, com 65,5%, 
enquanto que, no tema da avaliação, mantém-se a tendên-
cia - a distância entre a opção construtivista (42,8 %) e a 
interpretativa (36,9%) diminui, alcançando seu nível mais 
alto a perspectiva direta (18,9%). 

Finalmente, no que se refere à relação com aprendi-
zagem de conceitos, produz-se uma mudança nas eleições 
que se deslocam principalmente para as que correspondem 
à teoria interpretativa (47,1%). Neste âmbito, também alcan-
ça seu nível mínimo a opção pela teoria direta (9,3%).  

Neste sentido, é possível observar certa relação 
entre o nível em que o professor exerce a docência e a 
proporção de respostas construtivistas frente ao tema mo-
tivação.  Identifica-se nas comparações post hoc diferenças 
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significativas entre os professores que lecionam em vários 
níveis e aqueles que atuam somente na Educação Infantil 
ou na Educação Básica. 

Com relação à concepção sobre a aprendizagem de 
conceitos, é possível perceber relações entre a titulação e 
a média de respostas construtivistas, com diferenças signi-
ficativas entre os professores de Educação Infantil e os da 
Educação Básica.

Ao analisar a relação existente entre o percentual de 
respostas construtivistas e variáveis como a idade e a ex-
periência docente (geralmente dentro da mesma instituição) 
através do coeficiente r de Pearson, descobrimos não ser 
possível estabelecer nenhuma associação entre elas (r = 
-0,076; r = -0,008; r = 0,021, respectivamente). 

No que se refere à instituição educativa em que cada 
professor leciona, os promédios de respostas construtivistas 
variam desde 43,5% a 58,2%. A análise de variância através 
do teste F de Fisher nos indica que estas diferenças são 
estatisticamente significativas. 

As comparações post hoc realizadas por meio do 
Teste de Tukey (q) conferem precisão a este, estabelecendo 
uma diferença significativa somente entre 7 e 11 (q = 0,029) 
e 7 e 6 (q = 0,006)

Quanto à relação entre o tipo de instituição, foi pos-
sível identificar uma diferença significativa entre as insti-
tuições privadas pagas e as privadas subvencionadas, ou 
seja, existiria uma relação entre o nível socioeconômico em 
que se insere o estabelecimento e o tipo de análise que os 
professores realizam frente aos dilemas apresentados. No 
privado subvencionado, 47,2% de respostas construtivistas, 
e no particular pago 52,1%.

É possível encontrar, também, diferenças signifi-
cativas na proporção de respostas de acordo com o nível 
educativo em que cada professor leciona (56,7% Educação 
Infantil; 51,6% Ensino Fundamental; 49,9% Ensino Médio 
e 47,6% vários níveis). A comparação post hoc mediante 
o teste de Tukey permite determinar que estas diferenças 
se encontram  somente entre os professores da Educação 
Infantil comparados com os  que lecionam em vários níveis 
educativos (q = 0,006). 

Por último, encontramos também diferenças signifi-
cativas entre os professores que optaram pelo aperfeiçoa-
mento pessoal versus aqueles que não o fizeram. Em outras 
palavras, poderíamos estabelecer uma associação entre 
possuir alguma formação em nível de pós-graduação na 
área acadêmica e a proporção de respostas construtivistas 
dadas a cada situação (56,9% com pós-graduação e 48,9% 
sem pós-graduação).

As variáveis (i) instituição de formação profissional, 
(ii) nível de capacitação institucional e (iii) cada uma das 
instâncias de aperfeiçoamento oferecidas pela instituição, 
tomadas de maneira independente, não resultaram em dife-
renças estatisticamente significativas ao se associarem com 
o percentual de respostas construtivistas. 

Finalmente, com relação à variável gênero e sua in-
cidência com o percentual de respostas construtivistas, não 
podemos estabelecer associação (51,3% mulheres e 50,2% 

homens). O mesmo se observa na seleção de opções pró-
prias da concepção interpretativa (35,3% mulheres e 34,6% 
homens). Contudo, é possível observar que os homens têm 
uma preferência mais alta pelas alternativas da teoria direta 
do que as mulheres (12,6% mulheres e 14,7% homens). 

Quanto ao tipo de instituição (subvencionada ou pri-
vada), o estudo resulta em diferenças significativas somente 
na média de respostas construtivas dadas ao questionário 
e não nos perfis teóricos que caracterizam os professores 
que formam parte deles. Este achado não coincide com o 
do estudo de Gómez e Guerra (2008), que efetivamente es-
tabelece uma associação entre o nível socioeconômico da 
instituição de ensino e os enfoques teóricos dos professo-
res. Talvez pudesse existir algum indício do impacto da ani-
mação pedagógica dos Irmãos Lassalistas nesta discrepân-
cia, ainda que fosse excessivamente arriscado extrair uma 
conclusão a partir destes simples dados. Sem dúvida, seria 
interessante fazer um cruzamento entre ambas as amostras 
para verificar estatisticamente estas instituições. 

É possível observar que 26,4% dos professores apre-
sentam um perfil qualificado como interpretativo, associado, 
fundamentalmente, a respostas próprias das teorias direta e 
interpretativa, que consideram que o conhecimento consiste 
em alcançar uma cópia fiel da realidade e se fundamentam em 
postulados condutistas e de processamento da informação. 

A metade dos professores (50,4%) possui um perfil 
em que domina uma visão de ensino e aprendizagem asso-
ciada às teorias de processamento da informação, matizada 
com noções construtivistas e da teoria direta, e que temos 
denominado interpretativa. Por outro lado, 16,8% podem ser 
qualificados como construtivista. 

Finalmente, somente 6,4% dos professores questio-
nados apresentam uma visão do ensino e da aprendizagem 
de caráter fundamentalmente construtivista, o que contrasta 
com a primeira análise que considerou as proporções mé-
dias de resposta a cada dilema. A análise realizada através 
da prova de V de Cramer revela que se poderia postular a 
relação entre a instituição à qual pertence o professor e a 
categoria teórica em que pode ser situado, ou seja, em algu-
mas instituições aparecem mais professores construtivistas 
do que se poderia esperar se existisse independência entre 
as variáveis. 

Com relação ao gênero, não se encontrou associação. 
O mesmo se pode dizer das variáveis idade, sessão educati-
va, título e centro de formação pessoal, experiência docente 
e nível de capacitação institucional. Só no caso da sessão 
educativa se produz uma mudança com respeito à análise an-
terior; as demais variáveis tampouco apareceram associadas 
à porcentagem média de respostas construtivistas. 

Finalmente, ao considerar a variável aperfeiçoamen-
to pessoal, que havia evidenciado um nível de associação 
com a proporção de respostas construtivistas, podemos 
constatar que não se relaciona com o perfil teórico dos 
professores. Em outras palavras, haver cursado algum pro-
grama de pós-graduação focado na docência incidiria no au-
mento das respostas construtivas, mas não chegaria a influir 
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na representação global que o professor realiza do processo 
de ensino e aprendizagem.

Observado o instrumento em seu conjunto, as res-
postas de 50,9% dos professores questionados se direcio-
nam para respostas de caráter construtivista frente a cada 
um dos dilemas apresentados. Os enfoques diretos e inter-
pretativos, não obstante, tiveram, também, um percentual 
importante de eleição. Os resultados obtidos coincidem com 
os do estudo realizado por Martín e cols. (2006). Em seu 
estudo, estes autores salientam que os dados poderiam ser 
interpretados de forma otimista se colocássemos a ênfase 
no fato de que os dados mostram que a maioria das deci-
sões da prática docente que se submeteram à análise dos 
professores tem optado por alternativas que refletem uma 
forma construtiva de compreender o ensino e a aprendiza-
gem. Contudo, outra forma de refletir sobre estes dados é 
que mais da metade dos casos foram alternativas represen-
tativas de outras teorias que elegeram os professores. Isso 
remete à reflexão sobre a necessidade de dar continuidade 
ao estudo, tendo como foco o conjunto destes professores e 
buscando analisar os fatores que contribuem para que suas 
práticas docentes estejam fundamentadas em outras pers-
pectivas teóricas.

Nos estudos de Straus e Shilony (1994), Martín e 
cols. (2006), Torrado e Pozo (2006) e Pozo e cols. (2006), 
a corrente teórica selecionada em segundo lugar foi a teoria 
interpretativa, com 35% das preferências. 

A teoria interpretativa está próxima da teoria direta 
em seus pressupostos epistemológicos. Esta teoria explica a 
aprendizagem a partir dos processos de associação (condutu-
al ou cognitiva), tem preocupação pelos elementos sintáticos 
do pensamento e a correspondência entre a aprendizagem e 
a realidade externa.  Entretanto, se diferencia da teoria direta 
ao atribuir ao sujeito um papel ativo no processamento da 
informação e pelo abandono do ambientalismo extremo que 
caracterizava as correntes de corte condutista (Pozo, 2003). 
Nas palavras de Pérez Echeverría e cols. (2001), trata-se de 
uma aprendizagem ativa, mas reprodutiva.

As respostas dos professores diante de cada dilema 
não estão distribuídas de maneira homogênea, sendo que 
variam notadamente de acordo com o cenário pedagógico 
sugerido em cada pergunta. Assim, quando se trata de ana-
lisar os processos motivacionais, os professores se inclinam 
para respostas de caráter construtivista (65%). No entanto, 
ao se estabelecer frente à aprendizagem do conhecimento 
declarativo, preferem a teoria interpretativa (47,1%). 

Um fenômeno bastante similar constatam Pérez 
Echeverría e cols. (2006) ao investigarem as teorias de 
professores de Ensino Médio. Importante destacar que, 
apesar do número de dilemas para cada âmbito ser dema-
siado pequeno para pretender fazer generalizações válidas 
a partir dos indicadores extraídos do estudo, eles mostram 
uma tendência que já se apreciou em outras investigações 
de natureza similar. 

Aparicio e Pozo (2006), por exemplo, constatam o 
predomínio de opções interpretativas para a aprendiza-
gem de conceitos e diretas para a de fatos ou conteúdos 

factuais, com pouca presença de respostas construtivistas. 
Assim mesmo, estabelecem uma vinculação entre a área de 
formação docente e o tipo de opção teórica predominante, 
ideia que também pode desprender-se da mostra extraída 
dos colégios em questão.

A situação descrita não se limita a uma mera conside-
ração estatística, uma vez que tem importantes consequên-
cias para a aprendizagem do conhecimento declarativo. Tal 
como assinala Pozo (2006), a psicologia cognitiva reconhece 
atualmente que este tipo de resultado de aprendizagem pode 
ser categorizado em conteúdos factuais, conteúdos conceitu-
ais e mudança conceitual. Assim, enquanto o primeiro requer 
processos associativos para sua aquisição e efetivamente 
busca a cópia literal da informação (os fatos e datas não ad-
mitem variação), os outros dois implicam, necessariamente, 
processos de reestruturação cognitiva, só abordáveis a partir 
de um olhar construtivista da aprendizagem.

Por fim, analisando o conjunto de respostas de cada 
professor em particular e o conjunto de dados gerais, cons-
tatamos que, em cada um, se apresentam, em diferentes 
proporções, as teorias direta, interpretativa e construtivista, 
evidência depreendida, também, do trabalho de Martín e 
cols. (2006). 

Considerações finais
Os resultados deste estudo constituem somente um 

primeiro olhar sobre a forma como os professores que exer-
cem a docência numa rede privada de ensino a qual possui 
escolas no Chile e em Porto Alegre representam o ensino e 
a aprendizagem, e requerem ser contrastados com outros 
estudos que versem sobre a temática em pauta. Os dados 
obtidos sinalizam para a importância de novos estudos que 
focalizem e aprofundem as representações do grupo de 
professores que não selecionaram respostas construtivistas 
(49,1%) e as relações entre tais representações e suas práti-
cas docentes. Abre-se, portanto, um campo fértil e amplo de 
geração de conhecimento pedagógico. Os dados sugerem 
revisar o tipo de intervenção institucional que se tem propi-
ciado em termos de formação continuada. Se as instâncias 
de capacitação profissional desenvolvidas pela instituição 
tiveram em sua base os enfoques da teoria direta e da in-
terpretativa, e tem pretendido, antes de tudo, a reprodução 
de um novo modelo teórico, sem alcançar a redescrição 
representacional das concepções docentes, é muito pouco 
provável que se alcance a desejada tranformação. 

Com todas as diferenças significativas detectadas 
nas instituições educativas, não somente na média de res-
postas construtivistas, senão também no perfil teórico dos 
professores, se abre um flanco de investigação que poderí-
amos contrastar com alguns fatores próprios da instituição 
que favoreçam ou estimulem uma nova maneira de conce-
ber o processo pedagógico.

As evidências de que dispomos neste momento so-
mente nos permitem sugerir perguntas para estudos pos-
teriores. Parece possível inferir que a formação inicial não 
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parece ter impactado os professores em nível de viabilizar a 
configuração de uma estrutura cognitiva de caráter científico 
frente ao fenômeno pedagógico. 

Nas palavras de Rodrigo, Rodríguez e Marrero 
(1993), estariam mais perto do “homem da rua” em sua 
forma de enfrentar a aprendizagem, com todos os perigos 
que isso acarreta para o futuro da educação dos jovens. A 
formação de pós-graduação, mesmo que tenha contribuído 
para o aumento do número de respostas construtivistas, não 
alcançou a mudança conceitual requerida. 

Por fim, os resultados obtidos nesta pesquisa permi-
tiram obter uma visão ampla, ainda que preliminar, sobre as 
concepções implícitas que os professores das instituições 
educativas localizadas no Chile e no Brasil possuem sobre o 
ensino e a aprendizagem. 

Mais que respostas, os resultados suscitaram o deli-
neamento de novas questões investigativas para a continui-
dade do estudo e, possivelmente, contribuíram tanto para 
uma melhor compreensão deste grupo específico de profes-
sores quanto para a construção de um conhecimento sobre 
o conjunto geral de professores que atuam nestas escolas.
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Leitura e escrita em alunos de escola pública:  
3º vs 4º ano

Elza Maria Tavares Silva 
Geraldina Porto Witter 

Priscila Fernandes de Carvalho

Resumo

Este estudo objetivou descrever o desempenho de alunos do 3º e 4º anos do ensino fundamental em compreensão de leitura (teste Cloze) e 
em produção escrita de descrição e narração, levando em consideração o gênero dos alunos. Participaram 60 alunos de uma escola pública, 
divididos em quatro grupos.  Os materiais foram: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; teste para compreensão em leitura; figura para 
descrição e material com a apresentação do tema para narração. Comparando os quatro grupos (ANOVA), observou-se não haver qualquer 
diferença que tivesse significância estatística em compreensão em leitura; em descrição, o melhor desempenho foi do 4º ano masculino, em 
narração, foi o 3º ano masculino. Aglutinaram-se os grupos para comparar escolaridade/gênero recorrendo-se ao teste Mann-Whitney, que 
evidenciou melhor desempenho do 4º ano feminino. O quarto ano foi superior ao terceiro, sem diferença atribuível a gênero. Houve baixo 
desempenho dos escolares em relação aos padrões esperados e há necessidade da integração de leitura-escrita.   
Palavras-chave: Compreensão da leitura, avaliação, gênero.

Reading and writing of public school students: 3rd vs 4th grades
Abstract

In this work we study the performance of students in the 3rd and 4th years of elementary school in reading comprehension (Cloze test), writing 
production of narration and description, considering the gender of students. We studied  60 students of a public elementary-school. Was used as 
material: an informed Consent Form; reading comprehension test; a picture to be described and material with the subject to narration production. 
The comparison between the four groups (ANOVA) showed no significance difference in reading comprehension. In the description activity,  the 
best performance was done by a 4th year male student  and in narration was the 3rd  year male student. Clustering the groups by schooling/gender, 
the Mann-Whitney test showed favorable statistical significance for the 4th year in female students.. The fourth year performance was superior to 
the third with no difference  attributable to gender. The performance of the school was very low and we suggest that there is a need  in integrating 
reading-writing activity.
Key words: Reading comprehension, evaluation, gender.

Lectura y escritura en alumnos de escuela pública: 3º vs 4º año
Resumen

Este estudio tuvo el objetivo de describir el rendimiento de alumnos del 3er y 4º años de la enseñanza fundamental en comprensión de lectura 
(test Cloze) y en producción escrita de descripción y narración, considerando el género de los alumnos. Participaron 60 alumnos de una escuela 
pública, divididos en cuatro grupos. Los materiales utilizados fueron: Declaración de Consentimiento; test para comprensión en lectura; figura 
para descripción y material con la presentación del tema para narración. Comparando los cuatro grupos (ANOVA) se observó no haber cualquier 
diferencia que tuviera significancia estadística en comprensión en lectura; en descripción, el mejor rendimiento fue del 4º año masculino, en 
narración, fue el 3er año masculino. Se aglutinaron los grupos para comparar escolaridad/género recurriéndose al test Mann-Whitney, que mostró 
mejor rendimiento del 4º año femenino. El cuarto año fue superior al tercero, sin diferencia atribuible a género.  Hubo bajo rendimiento de los 
escolares en relación a los patrones esperados y hay necesidad de integración de lectura-escritura.   
Palabras Clave: Comprensión de lectura, evaluación, genero.
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Introdução
Não se pode ignorar que há uma estreita relação e 

influências recíprocas entre leitura e escrita. Já a partir do 
início da escolarização formal, esta precisa ser cuidada no 
processo ensino-aprendizagem da leitura (Barden, 2010). 
Os professores precisam usar estratégias que facilitem o 
ensinar, especialmente, para trabalhar com os alunos de 
baixo desempenho, visando à melhoria de sua escrita. Uma 
forma seria vincular a atividade a conteúdos de suas vidas. 
Para tanto, a literatura científica e tecnológica oferece mui-
tos caminhos e sugestões ricas (Mason, Benedek-Wood, & 
Valaesa, 2010), viabilizando escolhas adequadas que aten-
dam à variabilidade individual com que o docente trabalha 
em sala de aula. Tais recursos, ao mesmo tempo, reduzem 
a monotonia e melhoram tanto a leitura como a escrita. De 
fato, espera-se que os professores recorram a multimeios, 
textos variados em forma, estilo, conteúdos (literários e não 
literários) para tornarem seus alunos leitores críticos, capa-
zes de usar metalinguagem para trabalharem também com 
textos multimodais (Tan & Guo, 2010).

Especialmente, quando o professor tem alunos com 
dificuldades para ler ou é um leitor relutante, como tende a 
acontecer nas salas de aula brasileiras, é importante que 
conte com avaliação das competências e necessidades de 
cada aluno para poder planejar programas de intervenção 
instrucional individualizada. Psicólogos escolares e especia-
listas em avaliação psicoeducacional podem ser de grande 
valia neste atendimento.

O primeiro passo para qualquer planejamento e in-
tervenção é conhecer o nível de desempenho em leitura de 
cada aluno, podendo o próprio professor fazer uma primeira 
triagem. A técnica de Cloze pode ser um meio para esta ava-
liação, já que é de fácil preparo e correção e amplamente 
utilizada na área, no exterior e no Brasil. É preciso conhecer 
como está o vocabulário do aluno e que estratégias usar 
para seu enriquecimento. Também é necessário ter infor-
mações sobre o contexto de conhecimentos do aluno, as 
estratégias de compreensão que usa, como compreende 
textos narrativos e textos expositivos, bem como o volume 
de leitura que faz dos vários textos e que estratégias usar 
(Dennis, 2010).

Da avaliação, resultam informações sobre e as com-
petências de leitura e escrita, sendo que variam com o tipo 
de texto. Assim, é preciso conhecer o nível de desempenho 
na leitura e escrita de vários tipos de textos distintos. Trata-
-se de uma rotina comum, mas que parece estar longe da 
realidade educacional brasileira e que poderia contribuir 
muito para melhoria da educação.

É preciso que o docente também considere o con-
texto social de seus alunos. Como lembra Barden (2010), 
trata-se de uma competência fundamental para a pessoa 
ficar ciente tanto de seu interior como do mundo que a cerca, 
sendo imperativo dar também aos mais competentes opor-
tunidades de melhorarem sua capacidade enquanto leitores, 
transformando a própria leitura como suporte para a ação e 
para uma escrita de melhor qualidade.

González (2009) referiu-se à necessidade de integra-
ção da aprendizagem da leitura e da escrita, sendo que há 
desajustes que precisam ser corrigidos e cuidados. Leitura 
e escrita são habilidades práticas que precisam ser cuida-
das de forma integrada para que o aluno possa aprender os 
vários gêneros literários, os quais devem ser devidamente 
trabalhados para que o aluno possa desenvolver as compe-
tências necessárias. Cabe ao professor explicitar as carac-
terísticas e tipos de conteúdos literários de cada gênero para 
que o aluno possa estar ciente deles. O professor precisa 
caracterizar cada gênero antes de introduzir o aluno na sua 
respectiva leitura. Isso pede que, ao solicitar a leitura de um 
dado gênero, o docente explore suas características literá-
rias na leitura e na escrita para que o aluno possa ter êxito.

Cabe lembrar, neste contexto, que as figuras contri-
buem para suscitar interesse e motivação, contextualizar a 
linguagem e para especificar algum estímulo. Constituem 
rica fonte para se trabalhar e desenvolver a linguagem em 
termos de estrutura, vocabulário, funções, situações e habi-
lidades como ouvir, ler, escrever e falar, entre outras. Como 
demonstrou Wright (1989), ao longo da vida acadêmica, o 
uso de figuras para trabalhar estes aspectos deve ser uma 
constante. Entre as competências a serem trabalhadas, 
está a de descrever o que está sendo visto, tanto usando a 
linguagem oral e a escrita, bem como, a partir de um texto 
descritivo, reconstruir a figura.

Para poder trabalhar neste cenário, é necessário 
conhecer quais as competências dos alunos em leitura e 
escrita. Isso é particularmente relevante, uma vez que já é 
notório o reconhecimento de que o desempenho acadêmico 
dos alunos brasileiros tende a estar aquém do esperado.

Neste contexto, foram definidos como objetivos do 
trabalho: (1) descrever o desempenho de alunos do 3º e 4º 
anos do ensino fundamental (segundo a antiga denomina-
ção) em compreensão de leitura e na escrita de descrição 
e narrativa; (2) comparar, nos três tipos de desempenho, os 
dados em função do gênero dos alunos.

Método

Participantes 

A amostra foi composta por alunos da 3º e 4º anos 
do ensino fundamental (antes da mudança educacional) ma-
triculados em uma escola pública de São Paulo, localizada 
em bairro de classe média e baixa, os quais foram sorteados 
sistematicamente dentre os que concordaram em participar 
da pesquisa, de modo a compor grupos classificados por 
gênero e escolaridade com o mesmo número de unidades 
amostrais. São descritos a seguir. Manteve-se a denomina-
ção usada na escola para indicar o tempo de escolarização 
dos alunos na época da coleta.

G.3F - constituído por 15 meninas do terceiro ano, 
com idade variando de 8 a 11 anos, média de oito anos e 
sete meses.
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G.3M - composto por 15 meninos, também do tercei-
ro ano, cujas idades variavam de 8 a 9 anos, sendo a média 
de oito anos e sete meses.

G.4F - compreendendo 15 garotas com variação de 
idade entre 9 e 10 anos, com média de nove anos e cinco 
meses, todas do 4º ano.

G.4M - integrado por 15 garotos com idade entre 9 e 
10 anos, sendo a média de nove anos e três meses, matri-
culados no 4º ano.

Material

Os materiais usados para a coleta de dados foram:
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

documento elaborado em três formas de complexidade 
crescente conforme seu destinatário: aluno, pais, diretores. 
Era indispensável contar com os três documentos assinados 
para se poder efetuar a coleta. Por meio deles, os consulto-
res eram informados dos objetivos da pesquisa, dos cuida-
dos éticos tomados, de seus direitos e também dos deveres 
dos pesquisadores.

Teste Cloze - Trata-se de material para avaliação 
da compreensão de leitura. Foi usado o texto de Lacerda 
(1999) “O mito da criação da noite”. Esta técnica consiste em 
eliminar palavras de um texto escrito (adequado à série que 
se quer avaliar, às necessidades educacionais específicas), 
substituindo-as por um espaço vazio sublinhado que será 
preenchido pelo leitor com o vocábulo que ele julgar mais 
adequado. 

Material para descrição: constituiu-se em uma figura 
com perfeita visibilidade em sala de aula. Ela era colorida 
e constituída por uma família (pai, mãe, filho e filha) rea-
lizando um piquenique à sombra de uma árvore tendo ao 
fundo um cenário rural, sentada ao redor de uma toalha de 
mesa aberta sobre a grama contendo vários alimentos. Os 
alunos receberam uma folha com cabeçalho de identificação 
e espaço para descrever a figura.

Material para narrativa: consistiu em uma folha de 
papel pautada em que os alunos recebiam instruções e o 
tema (“Do que mais gosto de brincar...”) para a produção de 
um texto narrativo. 

Procedimento

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa com Seres Humanos (P. 2133-2353/08) e, em seguida, 
apresentado à direção da escola escolhida por conveniên-
cia. Após o consentimento da direção, acertou-se com os 
professores, segundo a conveniência acadêmica, o horário 
para realizar a coleta de dados. Foram encaminhados os 
TCLE aos pais, com prazo para retorno. Todos os TCLEs 
foram assinados em duas vias, uma para o assinante e outra 
para as pesquisadoras. No dia da coleta, os instrumentos 
foram aplicados coletivamente, mas só nos alunos que as-
sinaram seus próprios TCLE e que também apresentaram o 
assinado por seu responsável.

Os grupos de participantes descritos foram sorteados 
sistematicamente dentre os que concordaram em colabo-
rar, tendo por base criar grupos de igual tamanho (N=15). 
Distribuídos os materiais, foram esclarecidas as dúvidas 
eventuais. No momento da coleta, feita pelas pesquisadoras 
na sala de aula com a presença da professora, a ordem de 
aplicação foi: Cloze, descrição e narração. Inicialmente, foi 
relembrado o constante no TCLE. No Cloze, foi usada a ins-
trução convencional, empregada universalmente desde os 
anos cinquenta do século passado. No caso da descrição, 
usou-se a estratégia empregada pelos professores. A figura 
foi exposta, presa à lousa, com ampla visibilidade, instruindo 
os alunos que descrevessem por escrito a cena exposta. 
No caso da narrativa, receberam o material, foram lidas as 
solicitações do cabeçalho e o tema que deveriam usar como 
base para sua escrita. Concluídos os trabalhos, agradeceu-
-se aos alunos, professores e direção.

Resultados e discussão
Foi adotado p≤ 0,05 tendo-se sempre por Ho a igual-

dade entre grupos. Quando os quatros grupos foram compa-
rados concomitantemente, o pressuposto foi que Ha: todos 
os grupos diferem entre si. Quando só foram comparados 
grupos do mesmo gênero, o estabelecido foi que o 3º ano 
teria desempenho inferior ao 4º ano.

Leitura

O teste de compreensão de leitura foi corrigido só 
contando como acerto a inserção do vocábulo que foi omiti-
do do texto ao serem estabelecidas as lacunas. Vale lembrar 
que, para a leitura dos resultados, levou-se em consideração 
a clássica classificação de Bormuth (1968). 

Os resultados descritivos aparecem na Figura 1 
quanto ao desempenho por série e por gênero.

Com a demonstração da Figura 1, verificou-se que o 
melhor desempenho no G.3F correspondeu a 5 acertos; no 
G.3M, a 6; no G.4F, a 15; e no G.4M, a 23 respostas corre-
tas. Notou-se que o pior desempenho no G.3F implicou em 
zero acerto; no G.3M, também não houve nenhum acerto; 
nos G.4F e no G.4M houve uma única resposta correta, o 
que demonstra que o G.4M foi o grupo que melhor desem-
penho apresentou.

A análise estatística foi feita recorrendo a uma 
análise de variância não paramétrica para N=15, k=4, 
p≤0,05 e dc=297,8, Ho: igualdade entre os grupos e Ha: 
3ºF<3ºM<4ºF<4ºM  (Wilcoxon & Wilcox, 1964), ordenando-
-se os resultados do melhor para o pior resultado, de modo 
que, quanto menor o número total obtido, melhor o desem-
penho do grupo. Os resultados sobre compreensão de lei-
tura apresentados na Tabela 1 mostram que a posição dos 
grupos, pela ordem de desempenho, foi 4ºM, 4ºF, 3ºF e 4ºM. 
A comparação entre os quatro grupos não mostrou qualquer 
diferença no nível de significância estabelecido.

Leitura e escrita   *   Elza Maria Tavares Silva, Geraldina Porto Witter & Priscila Fernandes de Carvalho
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Revendo a literatura sobre motivação para a leitura, 
Witter (2010), observa que, para uns, a leitura é uma ativi-
dade prazerosa, para outros, um desafio a conquistar. É o 
que parece ter ocorrido com o grupo 4ºM ao apresentar me-
lhor desempenho, pois talvez este grupo estivesse ligado à 
multiplicidade de leituras e foram trabalhados diversos tipos 
de textos, como afirma Smith (1994), que detecta problema 
semelhante entre os alunos de seu estudo. Com relação aos 
grupos 3ºM e 3ºF, o baixo desempenho pode ser também de-
corrente de variáveis que não foram objeto de estudo, como 
conteúdo de textos, imagens, cuidados acadêmicos tomados 
pelos professores no desenvolvimento destas habilidades 
e competências. De qualquer forma, os dados são indícios 
da necessidade de pesquisar estes aspectos e de se usar 
estratégias de ensino mais eficientes, conforme lembram 
Blum Koskinen, Bhastiyra e Hluboky (2010) e Meyer (2010), 
face a situações similares. Há necessidade de torná-las mais 
conhecidas e testadas no meio educacional brasileiro.

Para comparar os grupos apenas por escolaridade e 
gênero, aglutinaram-se os grupos por estas variáveis pas-
sando n1=30 e n2=30, e mantendo-se p≤0,05. Recorreu-se 

ao teste de Mann-Whitney para amostras grandes, já que 
n>20 (Siegel & Castellan Jr, 1998). Para a variável nível 
de escolaridade, definiu-se como hipóteses Ho:3º=4º e Ha: 
3º<4º. Foi obtido R1= 1590 (3º), R2 = 658 (4º), U1 = 225, U2 = 
707 e z = 3,80, a que se associa p=0,001, ou seja, rejeita-se 
Ho e pode-se afirmar que se tem diferença com significância 
estatística entre os grupos, sendo favorável ao 4º ano, como 
estipulado em Ha, porém, ainda assim, inferior ao esperado 
em leitura, que é igual ou superior a 20% de acertos (Bormu-
th, 1968) na maioria dos casos (Figura 1). 

Para gênero, a Ha foi bidirecional, tendo o cálculo re-
sultado em R1 = 938 (F), R2 = 982 (M), U1 = 427, U2 = 383, z = 
7,21, que corresponde a p>0,00003, ou seja, o desempenho 
do gênero feminino foi estatisticamente superior ao masculi-
no. Vale lembrar que ambos se mantêm aquém do esperado.

Os resultados mostram que, apesar de os grupos se 
manterem aquém do esperado nessa etapa de escolariza-
ção, ou seja, a maioria com menos de 20% de acertos, o re-
sultado do gênero feminino pode ter sido superior devido ao 
fato deste grupo ter usado técnicas inferenciais com maior 
propriedade, pois, conforme observam Santos, Primi, Taxa 

Figura 1. Desempenho em compreensão da leitura (Teste de Cloze) pelos participantes dos quatro grupos.
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Grupos
3ºM 3ºF 4ºF  4ºM

590 582 356 302

3ºM  590 -

3ºF  582 8 -

4ºF  356 231 226 -

4ºM  302 288 280 54 -

N=15, k=4, p≤0,05, dc=297,8

Tabela 1. Comparações em Compreensão de Leitura (ANOVA)
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e Vendramini (2002), a compreensão em leitura tal como 
a exigida no teste Cloze deve ser realizada levando-se em 
conta a habilidade do leitor que estabelece relações entre os 
elementos do texto e desenvolve associações apropriadas 
entre o conhecimento que já traz por aquisição e a informa-
ção expressa nesse contexto. Por sua vez, Gainer (2010) 
comenta que, quando feitas comparações de gênero, é fre-
quente observar-se que os meninos e rapazes apresentam 
desempenho inferior ao gênero feminino, e muitas estraté-
gias têm sido pesquisadas em busca de lhes dar melhores 
condições de aprendizagem e motivação.

Descrição 

Os critérios adotados para correção das atividades 
escritas foram: título (1 ponto), pois toda narrativa ou des-
crição precisa ter um título condizente com o conteúdo do 
texto; adequação ao tema proposto (4 pontos), já que ne-
nhum dos dois tipos deve fugir ao solicitado, podendo se 
observar a organização, estrutura, criatividade e elaboração 
de ideias, daí a maior pontuação; coesão (2 pontos), por ser 

aspecto facilitador da clareza e elegância do texto; coerên-
cia (2 pontos), por garantir uma lógica ao texto entre o início 
e o final, e correção gramatical (1 ponto), parte relevante 
na efetiva comunicação. De acordo com o desempenho, o 
aluno recebeu os pontos completos ou fragmentados. 

No que concerne à descrição, os dados são apresen-
tados na Figura 2.

Verificou-se que, no G.3F, a melhor nota foi de 3,5, 
alcançada pelo participante 9; no G.3M, foi de 3,0; no G.4F, 
o aluno 11 obteve 6,0; e, no G.4M, a melhor nota foi 7,0, 
obtida pelo estudante 9. Os piores desempenhos tanto no 
G.3F como no G.3M correspondem à nota 1,0. No G.4F, foi 
a nota 1,0 e, no G.4M, o participante 13 não conseguiu se 
expressar, recebendo a nota zero. Tais resultados deixam 
bem claro que os alunos do 3º ano tiveram um desempenho 
muito aquém do esperado. 

A comparação dos quatro grupos quanto ao desem-
penho em descrição aparece na Tabela 2, e foi feita a aná-
lise seguindo os parâmetros já descritos. Verificou-se que o 
melhor desempenho foi do 4ºM, vindo a seguir o 4ºF, o 3ºF 
e, por último, o 3ºM.
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Figura 2. Desempenho em descrição dos participantes dos quatro grupos.

Grupos
3ºM 3ºF 4ºF  4ºM

585,5 475,5 388,0 381,5

3ºM  585,5 -

3ºF  475,5 110,5 -

4ºF  388,0 197,5 87,0 -

4ºM  381,5 204,0 93,5 6,5 -

N=15, k=4, p≤0,05, dc=297,8

Tabela 2. Comparação em Descrição (ANOVA)

Leitura e escrita   *   Elza Maria Tavares Silva, Geraldina Porto Witter & Priscila Fernandes de Carvalho
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Não foi encontrada nenhuma diferença entre os gru-
pos que tivesse sido igual ou superior ao valor crítico, ou 
seja, não há diferenças estatísticas entre os grupos. Para 
uma análise mais completa, foram aglutinados os grupos, 
primeiro por escolaridade e depois por gênero, como descri-
to em relação à leitura. Recorreu-se às mesmas hipóteses e 
procedimentos estatísticos. 

O teste unidirecional enfocando escolaridade resul-
tou em R1 = 1060,5 (F), R2 = 769 (M), U1 = 304,5, U2 = 596, 
resultando em z = 1,76, associado a p = 0,08, podendo-se 
concluir que não houve diferença de desempenho entre alu-
nos do terceiro e quarto anos. O teste bicaudal para gênero 
teve como resultados: R1 = 863 (F), R2 = 967(M), U1 = 502, 
U2 = 398, z = 0,77, que corresponde a p = 0,22, ou seja, não 
houve diferença atribuível a gênero.

Tanto a demonstração de que não houve diferença 
entre os grupos de 3º e 4º anos como os resultados mui-
to baixos obtidos constituem indícios de que os alunos 
não estão sabendo usar estratégias para transferência de 
aprendizagem de uma para outra atividade, nem mesmo 
quando dentro de um contexto mais limitado de leitura/es-

crita, escrita/leitura. Esta situação parece indicativa de que 
as múltiplas possibilidades de trabalho e desenvolvimento 
concomitante destas competências não estão sendo ade-
quadamente utilizadas na realidade estudada (Witter, 2009; 
Witter & Silva, 2009). É uma questão a ser pesquisada. Tam-
bém é possível que o resultado seja resultante do fato de 
que os professores não tenham adquirido competências no 
uso de estratégias de ensino-aprendizagem que viabilizem 
a realização, pelos alunos, da imprescindível transferência 
entre atividades escolares e mesmo para a vida fora da es-
cola (Graff, 2010). Isso carece de pesquisa específica, cujos 
objetivos não constaram do presente estudo, ficando como 
sugestão para outras pesquisas.

Narração

Na correção, foi usado o mesmo critério da avaliação 
da descrição. Quanto à narração, os dados descritos apare-
cem na Figura 3.
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Figura 3. Desempenho em narração pelos participantes dos quatro grupos.

A melhor nota, no G.3F, foi 3,0; no G.3M, foi 4,0; no 
G.4F também foi 4,0, porém, no G.4M, a melhor nota foi 9,0, 
obtida pelo aluno 9. Quanto ao pior desempenho, tanto no 
G.3F como no G.3M, foi para estudantes que tiraram a nota 
0,5. No G.4F, o pior desempenho recebeu a nota 0,5 e, no 
G.4M, um participante não conseguiu narrar o pedido, rece-
bendo nota zero.        

Os resultados obtidos em termos de narrativa apa-
recem na Tabela 3. O melhor desempenho coube ao G.3M, 
vindo a seguir o G.4M, o G.4F e o G.3F, porém, nenhuma 
diferença em nível de significância foi registrada entre os 
grupos.

Apesar de a narrativa ser um dos gêneros textuais 
mais fáceis de aprendizagem por parte dos alunos, na aqui-
sição da leitura/escrita é preciso ensinar aos estudantes 
como trabalhar criticamente todos os textos lidos e orientá-
-los a estabelecer relações entre mídia, audiência, informa-
ção e poder, pois, dessa forma, estarão aptos a desenvolver 
discursos alternativos. Tais textos, obtidos por TV, rádio, jor-
nais, cinema, letras de música, videogames, blogs e outros 
recursos da websites, podem viabilizar material narrativo de 
grande ajuda e motivadores para desenvolver estas habi-
lidades e competências em jovens leitores (Gainer, 2010; 
Witter, 2010).
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A análise do todo destacando a variável escolaridade 
para Ho : 3º = 4º, Ha : 3º < 4º, p≤ o,05, n1 = 30 e n2 = 30, amos-
tra considerada grande, resultou em R1 = 907,5, R2 =  452,5, 
U1 = 457,5,  U2 = 907,5, z = 6,76, p≤ 0,00003, indicando que 
o desempenho dos alunos do quarto ano foi estatisticamente 
superior ao do terceiro ano. No que diz respeito à variável 
gênero, foi estabelecido que Ho : F = M, Ha : F ≠ M, neste 
caso, R1 = 981,5, R2 =  821,5, U1 = 383,5,  U2 = 457,5, z = 
0,98, p≤ 0,16, permitindo concluir que não há diferença atri-
buível à gênero.

Subjacente ao baixo desempenho encontrado, pode 
estar a problemática da motivação do aluno, aspecto que, 
quando não bem direcionado, leva a resultados inadequa-
dos, insuficientes e sem a continuidade de desenvolvimento. 
Neste caso, vale lembrar que o principal e melhor que o 
educador pode fazer é considerar se está atendendo aos 
interesses dos alunos e se está atuando de forma a mantê-
-los envolvidos com o que é exposto em sala de aula (Pin-
trich, 2003). Também seria interessante um melhor uso da 
literatura infanto-juvenil em sala de aula, indo muito além 
das limitações dos livros didáticos (Witter & Silva, 2009) e 
oferecendo possibilidades para o estudo e a pesquisa de 
muitas disciplinas, pois as obras literárias infanto-juvenis 
viabilizam muito mais do que a leitura e a escrita e poderiam 
melhorar o desempenho dos alunos (Santos, 2009). 

A variedade de material nacional e os traduzidos 
de outras línguas requerem apenas o preparo do profes-
sor no domínio das inúmeras tecnologias disponíveis para 
a ampla gama de objetivos que podem ser estabelecidos. 
Realmente, a motivação é um grande problema no processo 
ensino-aprendizagem e há necessidade de capacitação dos 
docentes para a superação de tais dificuldades (Boruchovi-
tch, Bzuneck, & Guimarães, 2010).

Considerações finais
Tanto na leitura quanto na escrita o desempenho 

dos escolares da 3ª e 4ª séries mostrou-se muito baixo 
em relação aos padrões de compreensão (Bormuth, 1968) 
e de escrita (mínimo cinco), somente poucos alunos do 4º 
masculino apresentaram um entendimento correto do texto 
apresentado em Cloze, como também souberam se expres-

sar por meio dos dois tipos de gêneros textuais pedidos, 
que foram a descrição e a narração, o que demonstra terem 
conhecimento da organização lógica do pensamento e uso 
adequado vocabular. A maioria não apresentou bom desem-
penho.

Os dados obtidos certamente decorrem também da 
atuação docente e da formação que o professor teve. Con-
forme lembra Laxalt (2009), isso está subjacente ao baixo 
desempenho de seus alunos. Na situação aqui apresentada, 
pode ter ocorrido o mesmo. É possível que aos professores 
brasileiros não seja dada a devida atenção a sua formação 
enquanto leitores–escritores e, assim, tenham dificuldades 
para trabalharem, no processo ensino-aprendizagem, a in-
tegração das habilidades de leitura e escrita e, mesmo, as 
características dos vários gêneros discursivos. Também é 
possível, ainda, que não estejam sabendo quais estratégias 
são melhores para serem ensinadas na produção de uma 
descrição ou narrativa, como reiteram Laxalt (2009) e Witter 
(2010). 

É frequente, na literatura científica, a recomendação 
de expor os alunos aos mais variados estilos e tipos de ma-
teriais, gêneros literários e textos da mídia (Dockter, Hang, 
& Lewis, 2010), mas parece que isso ainda não ocorre, na 
medida do esperado, na realidade brasileira (Witter & Sil-
va, 2009). A literatura aqui referida mostra a eficiência de 
técnicas aplicadas ao ensino da leitura e escrita, mas isso 
pede adequada capacitação docente e mais pesquisas na 
realidade brasileira.
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Programas de treinamento em criatividade: 
conhecendo as práticas e resultados

Tatiana de Cássia Nakano

Resumo 

Considerando-se a criatividade enquanto potencial a ser desenvolvido em todos os indivíduos e, portanto, uma característica passível de ser 
incentivada e treinada, cujos benefícios têm sido destacados principalmente no ambiente escolar, este trabalho teve como finalidade verificar 
a forma como os programas de treinamento em criatividade vêm sendo implementados e os resultados que vêm sendo obtidos, visando traçar 
um quadro dos ganhos resultantes desse tipo de programa. Uma seleção de pesquisas encontradas na literatura foi feita, apresentadas de 
acordo com o nível educacional dos participantes envolvidos, cujos resultados permitiram verificar que a maior parte dos programas aponta 
resultados positivos e ganhos provenientes desse treinamento, quando se comparam grupos experimentais e controle, sendo, a maior parte 
deles, desenvolvidos junto a estudantes do ensino fundamental. A análise das pesquisas aponta para diferentes possibilidades de incentivo e 
treino da criatividade a partir de técnicas diferenciadas, instrumental e planejamento diversificado.
Palavras-chave: Criatividade, desenvolvimento da criatividade, estimulação criativa.

Creativity’s training programs: learning the practices and the results
Abstract 

In this paper we aim at presenting the results of research on creativity training programs. We argue that  creativity is a potential to be developed in 
all individuals and we consider that creativity can be trained and encouraged , bringing  benefits to the school environment, We aim at identifying 
how the programs are being implemented and what are the results  obtained from these programs. A selection of studies of the literature was 
presented according to the educational level of participants involved. Our findings reveal that  most of the programs shows positive results when 
comparing experimental and control groups, and, most of them developed with students of elementary school. Our analysis points to different 
incentives and training opportunities for creativity, from various techniques and diverse planning and instruments.
Key-words: Creativity, development of creativity, creative stimulation.

Programas de entrenamiento en creatividad: conociendo las prácticas y 
resultados

Resumen

La creatividad es comprendida como potencial a ser desarrollado en todos los individuos y, por lo tanto, una característica pasible de ser 
incentivada y entrenada. Considerando que sus beneficios han sido destacados, principalmente, en ambiente escolar este trabajo tuvo como 
finalidad verificar la forma cómo los programas de entrenamiento en creatividad son implementados y los resultados que han sido obtenidos, 
buscando delinear un cuadro de las ganancias resultantes de ese tipo de programa. Se hizo una selección de investigaciones encontradas en 
la literatura, presentadas de acuerdo con el nivel educacional de los participantes. Los resultados permitieron verificar que la mayor parte de 
los programas señala aspectos positivos e ganancias provenientes de ese entrenamiento cuando se comparan grupos experimentales y de 
control, siendo la mayor parte de ellos desarrollados con estudiantes de enseñanza básica. El análisis de las investigaciones señala diferentes 
posibilidades de incentivo y entrenamiento de la creatividad a partir de técnicas diferenciadas, instrumental y planificación diversificada.
Palabras Clave: Creatividad, desarrollo de la creatividad, estimulación creativa.
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Introdução
Atualmente, a criatividade tem sido uma característica 

cada vez mais valorizada em vários contextos (escolar, or-
ganizacional e social), de maneira que o pensamento criativo 
tem sido frequentemente considerado como um diferencial 
de pessoas que apresentam capacidade intelectual superior 
(Lins & Miyata, 2008). Diante dessa constatação, um questio-
namento se tem feito presente no meio científico: é possível 
desenvolver a criatividade? Como?  Buscando responder a 
essa questão, pesquisadores de diversos países têm criado 
e aplicado programas de treinamento criativo, visualizados 
como um conjunto de métodos, técnicas, exercícios e estra-
tégias, cujo objetivo seria desenvolver as aptidões, por meio 
da estimulação de atitudes criativas, realizados em grupos ou 
individualmente (De la Torre, 2008). Tais programas baseiam-
-se na crença de que a criatividade representa um conjunto 
de aptidões que podem ser aprendidas ou desenvolvidas, por 
meio do ensino e da prática, principalmente através de pro-
gramas e estratégias orientadas a favorecer o pensamento 
criativo, os quais têm gerado grande repercussão (Sánchez, 
Martínez, García, Renzulli, & Costa, 2002).

Muitos pesquisadores acreditam que a criatividade 
está presente em todas as pessoas, ao menos enquanto po-
tencial, podendo emergir espontaneamente desde que não 
seja inibida ou bloqueada (Cropley, 1999). Novaes (1972) 
afirma que, sem dúvida, a criatividade pode ser desenvolvi-
da, desde que se reforcem as funções envolvidas e se con-
siga uma melhor utilização dos recursos individuais, “tendo 
grande influência o processo educativo e as influências 
sociais, estando esse desenvolvimento condicionado aos 
limites individuais” (p.80). Nesse sentido, diversas pesqui-
sas e estudos sobre o desenvolvimento da criatividade têm 
sido realizados, dado o fato de que as pesquisas na área 
de programas de desenvolvimento da criatividade têm, se-
gundo Alencar (2001), demonstrado as mudanças que são 
possíveis de ocorrer, principalmente aquelas relacionadas 
ao comportamento de professores, alunos e profissionais de 
outras áreas após participação em programa de criatividade. 
Tais programas trazem como objetivos não só o despertar 
das habilidades e do potencial criativo, mas também a apre-
sentação de recursos para aproveitamento do mesmo, in-
cluindo técnicas de resolução criativa de problemas e toma-
da de consciência sobre os fatores inibidores da criatividade.

De acordo com Alencar (1996), “diversas são as téc-
nicas de resolução criativa de problemas já desenvolvidas 
com o objetivo de facilitar ao indivíduo o alcance de soluções 
únicas e originais” (p.75), cujo domínio vem sendo um dos 
principais focos dos programas de treinamento da criativida-
de. De acordo com Cropley (1999), o treinamento formal tem 
se mostrado mais efetivo do que a simples redução do nível 
de formalidade em sala de aula ou a exposição da criança 
a uma variedade de experiências. Assim, duas questões se 
têm feito presentes: como o treinamento e utilização des-
sas técnicas podem influenciar a criatividade individual? A 
aplicação dessas técnicas atua no sentido de promover e 
desenvolver outras formas de criatividade? 

Embora internacionalmente difundidos, estudos pu-
blicados sobre o impacto dos programas de enriquecimento 
ainda são em pequeno número na literatura nacional. “Ape-
sar do reconhecimento da importância de se estimular as 
habilidades criativas, pouco se tem feito para favorecer seu 
desenvolvimento e manifestação” (Alencar & Fleith, 2003, 
p.183). Além de se verificar uma grande divergência entre 
os tipos de programas existentes, também os planos de 
investigação variam muito em termos das amostras e das 
metodologias empregadas, de forma que estas dificuldades 
parecem dever-se, em parte, de acordo com Oliveira (2007), 
à complexidade em selecionar a metodologia de avaliação 
mais adequada. Opinião similar é apresentada por Cropley 
(1999), ao destacar que os resultados do treinamento cria-
tivo que têm sido apontados não têm se mostrado simples 
e diretos, sendo, muitas vezes, bastante diferentes. Isso 
resulta do fato de que estes resultados acabam por serem 
influenciados pela metodologia da pesquisa, assim como as 
condições em que os dados de critérios são obtidos. 

Diante das diversidades de propostas que vêm 
sendo testadas, o que se tem visto é que o planejamento 
desses programas, elaborados para estimular a criatividade, 
tem seu foco alterado em função do conteúdo, do modelo 
de criatividade escolhido e da experiência acumulada na 
avaliação destes programas (Fernández & López, 1998). 
Dentre as técnicas e procedimentos de enriquecimento mais 
utilizados, Cropley (1999) destaca a realização de sessões 
criativas voltadas à capacitação de professores, conduzidas 
por um especialista, visitas a diferentes locais artísticos, ati-
vidades em finais de semana e acampamentos de férias vol-
tados à estimulação criativa, brainstorming, workshops de 
criatividade, incentivo ao uso de materiais não usuais, assim 
como o incremento de técnicas de resolução de problemas.

No Brasil, vários estudos foram realizados a fim de 
investigar o efeito de diferentes procedimentos e programas 
na criatividade do aluno. O interesse pelo tema teve início, 
segundo Alencar e Fleith (2003), na década de 1970, atin-
gindo seu pico no período de 1985 a 1995. Ainda de acordo 
com as autoras, programas foram conduzidos com alunos 
e professores de diferentes níveis educacionais, tendo, a 
maior parte das pesquisas, investigado os efeitos dos pro-
gramas de treinamento da criatividade em relação a variá-
veis cognitivas, tais como rendimento acadêmico e habilida-
des do pensamento criativo e afetivas (como o autoconceito) 
em alunos do Ensino Fundamental. Nesse mesmo sentido, 
Fadel e Wechsler (2011) apontam que a maioria dos estudos 
realizados até o momento sobre programas de desenvolvi-
mento de criatividade tiveram como amostra estudantes e 
professores de ensino fundamental e médio. 

Faz-se assim notar uma grande lacuna, visto que, his-
toricamente, segundo apontamento de Pereira e Guimarães 
(2007), o grande desafio da educação tem sido reconhecer 
a diversidade de alunos que se encontram nos sistemas de 
ensino, em termos de ritmos, estilos, interesses e poten-
cialidades, a fim de permitir que um maior número possa 
beneficiar-se de contextos educacionais que favoreçam um 
desenvolvimento pleno. Infelizmente, pouca ou quase ne-
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nhuma produção é encontrada nos demais níveis educacio-
nais e junto a professores, ou ainda visando ao treinamento 
criativo em outros contextos, tal como o organizacional. 

Dessa maneira, o que se pode notar é a veiculação 
da ideia da criatividade enquanto potencial treinável (De 
la Torre, 2008), embora, como já salientado, sem compro-
vações acerca da sua eficácia. Autores, tais como Morais 
e Azevedo (2008), apontam que, na avaliação da eficácia 
desses programas, parece haver apenas uma evidência 
limitada de que se conseguem indivíduos mais criativos 
com o treino, já que “há poucos estudos robustos a nível 
de controle de efeitos, havendo muita especulação nessa 
área, sendo questionáveis a transferência do treino e a 
sua duração” (p.163). Entretanto, essas mesmas autoras, 
diante da desconfiança acerca dos resultados que podem 
ser obtidos, ressaltam um importante questionamento: Qual 
seria o maior erro? Tentar a promoção da criatividade, não 
sendo esta eventualmente rentável ou não investir no trei-
no havendo a possibilidade da mudança? O segundo caso 
parece ser, segundo elas, inequivocadamente o pior. Nesse 
sentido, Bahia (2008) chama a atenção para o fato de que, 
se assumirmos que todas as pessoas são potencialmente 
criativas, uma das condições fundamentais dos programas 
de desenvolvimento da criatividade estará atendida, de for-
ma a justificar o seu desenvolvimento. 

Dada a importância dos programas de estimulação 
e treinamento da criatividade, ressaltada por vários pesqui-
sadores, a presente pesquisa, de caráter bibliográfico, teve 
como objetivo o desafio de mapear e avaliar o conhecimen-
to, os métodos e técnicas que vêm sendo empregados na 
temática, na tentativa de identificar o que vem sendo des-
tacado nas produções científicas e acadêmicas. Pesquisas 
de revisão bibliográfica visam responder, de acordo com 
Ferreira (2002), “que aspectos e dimensões vêm sendo des-
tacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de 
que formas e em que condições têm sido produzidas certas 
dissertações de mestrado, teses de doutorado e publicações 
em periódicos” (p.258). 

Dada a tendência atual, em países os mais diversos, 
“da necessidade de se promover oportunidades especiais 
para alunos com maior potencial” (Alencar, 2001, p.157), res-
salta-se a importância de se estimular os talentos enquanto 
os mesmos ainda são potenciais, assim como oferecer con-
dições que irão facilitar o seu desenvolvimento e expressão 
se faz necessário. Por esses motivos, o conhecimento dos 
resultados e das práticas dos programas que vêm sendo 
desenvolvidos adquire uma importância científica no sentido 
de que trabalhos sobre produção científica fornecem um 
mapeamento das contribuições, necessidades e déficits da 
produção em determinada área (Lustoza, Oliveira, & Mello, 
2010), dada ainda a possibilidade de assim se levantar 
possíveis diretrizes para novos temas de pesquisa (Witter, 
2005). Socialmente, o conhecimento das práticas pode ser 
usado de forma positiva pelos pesquisadores, evitando-se 
que muitos talentos sejam desperdiçados em nosso país, 
dada a importâncial da identificação precoce das possibili-
dades criadoras. Partindo-se do princípio de que a variação 

do potencial criador dependerá das oportunidades que os 
indivíduos terão em expressá-lo, os programas de treina-
mento podem ser visualizados como um incremento dessas 
oportunidades.

Buscando-se respostas acerca dos ganhos prove-
nientes desse tipo de programa e diante da diversidade de 
estratégias que vêm sendo realizadas, este trabalho teve 
como objetivo revisar a produção científica sobre programas 
de treinamento da criatividade com o objetivo de conhecer 
as práticas e resultados obtidos.

Método 
Como estratégia de levantamento de material, três 

importantes bases de dados de publicações periódicas, 
sendo duas nacionais (Scientific Electronic Library Online – 
SciELO e Periódicos Eletrônicos em Psicologia - PEPSIC) 
e uma internacional (American Psychological Association 
PsycNet), além de uma base de dados de teses e disserta-
ções (Capes), foram consultadas.

A seleção das bases de dados deu-se de acordo com 
as recomendações de Berwanger, Suzumura, Buehler e Oli-
veira (2007), os quais destacam que uma revisão sistemática 
adequadamente delineada não deve restringir-se ao uso de 
apenas um único banco de dados, dado o fato de que o mes-
mo pode não conter todos os artigos publicados sobre o tema 
(principalmente se considerarmos a alta exigência para inde-
xação das revistas na primeira base citada - Scielo). Dessa 
forma, torna-se fundamental, segundo os autores, a consulta 
a outras bases (o que foi feito ao fazer uso de outras duas 
bases, uma nacional e outra internacional), assim como a ve-
rificação das referências citadas nos artigos encontrados. Os 
autores ainda reforçam a importância da tentativa de se iden-
tificar estudos não publicados nas bases de dados de teses e 
dissertações das principais universidades contidas nas bases 
digitais, o que foi feito a partir do uso do banco da Capes. 
Dessa forma, bases bastante completas para acesso à pro-
dução científica nacional e internacional foram consultadas.

A partir do termo “criatividade”, tido como descritor, 
sem delimitação de ano de publicação, todos os resumos 
identificados nas bases foram visualizados, sendo posterior-
mente selecionados aqueles que envolviam programas de 
treinamento, estimulação e desenvolvimento da criatividade, 
os quais foram consultados na íntegra (no caso dos artigos 
e trabalhos acadêmicos disponíveis, sendo, nos demais 
casos, consultado somente o resumo do trabalho). Uma 
segunda estratégia consistiu na tentativa de localização de 
trabalhos que eram citados nos trabalhos localizados, por 
meio da consulta às referências bibliográficas, devendo-se 
salientar, entretanto, que, por meio dessa estratégia, somen-
te alguns trabalhos conseguiram ser localizados, embora, 
muitas vezes, outros trabalhos também envolvessem a te-
mática sem que, no entanto, o acesso aos mesmos fosse 
possível, sendo essa uma limitação a ser apontada no estu-
do atual. Some-se a isso o fato de que as bases de dados, 
principalmente periódicas, tornaram-se eletrônicas há um 
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período de tempo relativamente recente, de forma que tal 
fato pode ter atuado como limitador, de maneira que alguns 
trabalhos existentes (com data de publicação mais antiga) 
provavelmente não foram localizados. Assim, um resumo de 
cada estudo é apresentado com o objetivo de verificar os 
métodos utilizados, os resultados obtidos, os participantes 
envolvidos e as diferenças entre eles. Considerando-se que 
todos os estudos encontrados foram, sem exceção, desen-
volvidos em ambientes educacionais, optou-se pelo agrupa-
mento dos mesmos de acordo com o nível educacional, a 
fim de facilitar sua apresentação. 

Uma ressalva fica por conta de que, ao se falar so-
bre programas de treinamento criativo, torna-se importante 
destacar que, muitas vezes, tais programas acabam sendo 
inseridos e desenvolvidos dentro de programas mais am-
plos, voltados ao atendimento dos superdotados. Tal fato 
decorre do reconhecimento da convergência de múltiplas 
dimensões, tais como inteligência, criatividade, liderança, 
motivação, habilidades artísticas e interpessoais, além dos 
contextos sociais (Feldman, 2000; Gagné, 2005; Kaufman 
& Sternberg, 2008) como componentes da superdotação 
dentro das teorias mais atuais. Assim, os programas apre-
sentados envolvem não somente programas de estimulação 
da criatividade, mas também programas voltados à superdo-
tação, nos quais essa característica também é contemplada, 
tendo-se focado, nesses casos, somente os resultados obti-
dos em relação ao potencial criativo dos participantes.

Como forma de apresentação dos dados, optou-se 
não pelo fornecimento de estatística descritiva relacionadas 
às produções (por exemplo, análise da frequência e porcen-
tagem referente a categorias tais como ano de publicação, 
amostra e instrumentos utilizados), mas pelo fornecimento 
dessas informações de forma mais detalhada em cada um 
dos estudos, de forma a se constituir em um estudo mais 
qualitativo do que quantitativo. Assim, resumos de cada pes-
quisa são apresentados, estando os mesmos agrupados por 
nível de escolaridade dos participantes. 

Iniciando-se nas séries pré-escolares, somente dois 
estudos foram encontrados neste nível educacional. No 
primeiro, Bertonha (1995) buscou testar o efeito de um pro-
grama para desenvolvimento da criatividade em 26 crianças 
da pré-escola. Dois grupos de crianças, controle e experi-
mental, responderam ao Teste Pensando Criativamente 
com Figuras de Torrance, realizando também desenhos 
livres em sessões individuais. Paralelamente, dois grupos 
de professores foram formados: um experimental (o qual 
participou de um programa para desenvolvimento das carac-
terísticas da pessoa criativa, com duração de 6 sessões que 
tiveram como objetivo o planejamento de aulas criativas, 
posteriormente ministradas com o auxílio da pesquisadora) 
e um grupo controle, que não foi envolvido em nenhuma 
atividade. Os resultados obtidos apontaram que os alunos 
dos professores que participaram do treinamento apresen-
taram ganhos nas características de títulos expressivos e 
movimento, cujos desenhos apresentavam maior presença 
dessas características do que os desenhos das crianças 
participantes do grupo controle. 

O segundo estudo, desenvolvido por Sánchez e cols. 
(2002), foi aplicado em 232 alunos, entre cinco e seis anos. 
O programa, adaptado do Programa para desenvolvimento 
da criatividade de Renzulli e colaboradores, consta de cinco 
manuais destinados a favorecer o pensamento divergente 
de crianças de educação infantil e primária, contendo, cada 
um, 24 atividades de diferentes níveis de complexidade e 
abstração. O teste figural de Torrance foi utilizado como 
medida de avaliação, tendo sido aplicado antes e depois 
do programa de treinamento em dois grupos, um controle e 
outro experimental. Os resultados indicaram que as carac-
terísticas de flexibilidade e originalidade se mostraram mais 
sensíveis ao programa, ao passo que fluência e elaboração 
foram mais resistentes à mudança. 

No ensino fundamental, encontra-se a maior parte 
dos programas desenvolvidos, tanto nacionais quanto inter-
nacionais. Nesse nível educacional, Bampi (1995) executou 
um programa de treinamento com o objetivo de enriquecer 
a escrita de 31 crianças, com idades entre 9 e 15 anos, de 
forma a torná-la mais criativa. Um programa de treinamen-
to criativo composto por 11 sessões foi oferecido ao grupo 
experimental, durante as aulas da disciplina de Português, 
baseando-se no “Modelo de Incubação para o ensino”, de 
Torrance e Safter. O instrumento utilizado para o pré e pós-
-teste foi o Teste de Criatividade Verbal de Torrance e reda-
ções livres. Os resultados apontaram ganhos significativos 
em Flexibilidade, além de ganho em outras características 
criativas cujas diferenças, embora notadas, não se mostra-
ram significativas.  Por outro lado, o grupo controle apresen-
tou uma queda geral nos indicadores criativos, de forma que 
a autora concluiu acerca da importância de programas que 
visem ao estímulo à criatividade na escrita a fim de prevenir 
quedas de interesse e produtividade nessa área.

Outro estudo foi desenvolvido por Bighetti (1995), 
buscando avaliar o efeito da maneira de se contar histórias 
para crianças sobre sua criatividade. Nesse estudo, 52 
crianças, de ambos os sexos, com idades entre 8 e 13 anos, 
foram divididas em dois grupos, controle e experimental. As 
crianças do grupo experimental participaram de 8 sessões 
nas quais foram contadas histórias clássicas e psicopeda-
gógicas utilizando-se a “Técnica criativa de contar histórias”, 
elaborada por Torrance. O grupo controle ouviu as mesmas 
histórias contadas de forma assistemática. As medidas de 
pré e pós-teste para o grupo experimental e controle incluí-
ram duas atividades do Teste Pensando Criativamente com 
Palavras de Torrance, redações livres e perguntas abertas. A 
análise quantitativa das produções das crianças demonstrou 
ganhos no grupo experimental nos indicadores de Fluência, 
Flexibilidade, Elaboração e Expressão de Emoção, assim 
como um grande interesse pelos temas das histórias, evi-
denciado nos relatos das crianças. 

Pesquisa similar foi desenvolvida por Maimoni (1992) 
com o objetivo de verificar como o modo de contar histórias 
tem efeito sobre o comportamento verbal de alunos em fase 
de escolarização. Quatro modalidades diferentes de treino 
foram testadas em 20 sessões. Os resultados demonstra-
ram que os alunos com desempenho inicial abaixo da média 
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do grupo foram os que mais se beneficiaram do programa, 
independente da modalidade de treino a que foram subme-
tidos. Os melhores resultados foram obtidos pelo grupo que 
recebeu a maior quantidade de estimulação visual, auditiva 
e de reforço, fornecidas através da audição da história, ilus-
trações em cada trecho e reforço verbal e social oferecido de 
forma oral pela pesquisadora após a leitura.

Outra pesquisa, desenvolvida por Wechsler (1987), 
teve como objetivo investigar os efeitos de um programa 
para estimulação da criatividade em 289 crianças com ida-
des entre 9 e 15 anos, que cursavam a terceira e quarta sé-
rie do Ensino Fundamental. Para isso, utilizou uma série de 
avaliações que incluíram testes de inteligência (Figura Hu-
mana e Raven), testes de criatividade (Teste de Torrance) e 
avaliação dos professores, cujos resultados foram utilizados 
como recurso para a definição de um grupo experimental, 
composto por 72 crianças que obtiveram os melhores resul-
tados nos testes. Aos dois grupos (experimental e controle), 
foi oferecido um programa de treinamento criativo, realizado 
em 23 sessões, com duração de duas horas cada, composta 
por três a quatro atividades diferentes que visavam habilida-
des relacionadas com o pensamento criativo. Após o final 
do programa, os resultados demonstraram ganhos principal-
mente na área da criatividade figural, motivação, participa-
ção, além de rendimento acadêmico. Interessantemente, os 
maiores ganhos foram obtidos por crianças regulares e não 
por aquelas que inicialmente apresentaram melhor desem-
penho.  Alencar (1998) relata um trabalho desenvolvido em 
1974 junto a 791 alunos, pertencentes a 24 salas de aula 
de 4a e 5a séries, das quais 16 salas participaram de um 
programa de criatividade, aplicado pelo professor uma vez 
por semana durante um semestre. Os demais participantes 
apenas responderam a testes de pensamento criativo, antes 
e após o término do programa, constituindo-se em grupo 
controle. Os resultados evidenciaram a efetividade do pro-
grama, visto que os alunos do grupo experimental apresen-
taram resultados significativamente superiores ao do grupo 
controle em várias medidas do pensamento criativo, deven-
do-se destacar ainda o entusiasmo dos participantes, assim 
como o interesse pelo conteúdo trabalhado no programa.

Outra pesquisa, com o objetivo de avaliar a influência 
da criatividade sobre o desempenho dos sujeitos em leitura 
e escrita, foi realizada por Joly (1999) com 80 alunos de 1a 
a 4a série do Ensino Fundamental, divididos em grupo expe-
rimental e controle. O treinamento foi realizado através do 
oferecimento de programas de leitura, escrita e criatividade, 
sendo que, para cada programa, foi estabelecida uma ava-
liação inicial, intermediária e final, fazendo uso da Técnica 
de Cloze, utilizada de modo convencional ou através de 
computador. Os resultados demonstraram que o desempe-
nho dos sujeitos do grupo experimental foi qualitativamente 
superior ao do grupo controle, embora estas diferenças não 
tenham sido significativas, o que, na opinião da autora, ocor-
reu devido ao fato de todos os grupos terem apresentado 
progressos significativos em todos os programas.

Diferentes tipos de estimulação também foram tes-
tadas por Alencar (1975), que realizou pesquisa com 578 

alunos de 4a e 5a série, divididos em três diferentes progra-
mas: programa com reforço do desempenho nos exercícios 
de criatividade, programa sem reforço do desempenho nos 
exercícios de criatividade e grupo controle. Como metodolo-
gia, utilizou o programa de criatividade de Purdue, que con-
siste em 28 estórias a respeito de famosos descobridores e 
inventores, acompanhadas de três a quatro exercícios cujo 
objetivo seria estimular a originalidade, flexibilidade, fluência 
e elaboração. O programa foi aplicado uma vez por semana 
durante 14 semanas consecutivas. Os testes de Torrance 
foram usados no pré e pós-teste (sendo quatro atividades 
verbais e quatro figurativas).  Os resultados demonstraram 
que o programa foi efetivo em aumentar as habilidades de 
pensamento criativo dos sujeitos, entretanto, diferentemente 
do esperado, o programa que incluía o reforçamento dos 
alunos nos exercícios de criatividade não resultou em maior 
aproveitamento, tanto que, para quatro das 12 medidas ava-
liadas, o programa sem reforço foi mais efetivo do que o 
programa com reforço. Esse resultado foi interpretado pela 
pesquisadora como uma hipótese de que os reforçadores 
podem ter evocado, nos alunos, sentimentos de medo e an-
siedade de ser avaliado. 

Internacionalmente, três pesquisas desenvolvidas 
nos Estados Unidos e três em Portugal foram encontradas. 
Huber, Treffinger e Tracy (1979) visou investigar o efeito do 
programa Purdue de treinamento da criatividade em 648 es-
tudantes de ensino fundamental nos Estados Unidos, sendo 
309 participantes provenientes de sala de atendimento a su-
perdotados e 339 de salas regulares. Metade de cada grupo 
compôs o grupo experimental e a outra metade, o controle. 
O programa consiste em 28 histórias e apresentações, que 
são acompanhadas de exercícios que visam ao desenvolvi-
mento de habilidades verbais e figurativas da criatividade, 
tendo sido oferecido durante 12 semanas ao grupo expe-
rimental. Pré e pós-testes com a bateria de Torrance foram 
administrados e indicaram melhor desempenho dos estu-
dantes do grupo experimental na medida de fluência verbal.

Cartdelge e Krauser (1963) conduziram um expe-
rimento designado para estimular a criatividade de 120 
crianças de 1a série do ensino fundamental que foram sele-
cionadas devido ao baixo desempenho em testes de criati-
vidade, dentro de uma amostra inicial de 187 participantes. 
Dois grupos foram formados, experimental e controle, com 
60 participantes cada, sendo que posteriormente cada grupo 
foi subdividido e a metade dos participantes foi treinado em 
relação à motivação quantitativa (valorizando a quantidade 
de ideias dada pelo participante) e, a outra metade, à moti-
vação qualitativa (valorizando apenas as ideias que apre-
sentassem qualidade), em cinco sessões de vinte minutos 
cada. Os resultados demonstraram que o tipo de treinamen-
to influenciou de forma significativa nas medidas de fluência, 
flexibilidade e originalidade, a favor do grupo que recebeu 
treinamento em motivação qualitativa.

Nesse mesmo sentido, Cropley e Feuring (1971), vi-
sando investigar o efeito do treinamento da criatividade em 
69 alunos de 1a série do Ensino Fundamental, divididas em 
quatro grupos. O grupo A recebeu treinamento no qual eram 
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incentivados a fornecer o maior número de ideias, o grupo B 
também recebeu treinamento, mas foi incentivado a fornecer 
respostas interessantes e originais, o grupo C foi instruído 
a dar um grande número de ideias, embora não tenha re-
cebido treinamento e, por fim, o grupo D foi instruído a dar 
ideias interessantes e originais, também sem ter recebido 
treinamento. A avaliação pré e pós-teste foi realizada fazen-
do uso do instrumento Forms of the Product Improvement 
Test, sendo que os resultados indicaram a influência do tipo 
de treinamento nos escores de flexibilidade e originalidade.

Em Portugal, Miranda e Almeida (2008) apresentam 
os resultados de um programa de enriquecimento escolar in-
titulado Odisseia, cujo objetivo seria promover experiências 
diversificadas para alunos do 5o e 6o ano de escolaridade a 
fim de que os mesmos possam desenvolver e manifestar 
seus talentos. Os autores salientam que o programa é divi-
dido em três fases, sendo a primeira integrada ao currículo 
escolar dos alunos, oferecida durante o período de 1 ano 
letivo em 37 sessões de 90 minutos. Já a segunda fase é 
desenvolvida em horários extracurriculares, destinando-
-se a alunos que se destacaram na primeira fase (cerca de 
25% dos alunos que pontuaram no percentil 75 em provas 
de criatividade e aptidão, sendo necessário ainda elevado 
nível de aprendizagem e realização acadêmica) e tendo 
duração de um semestre em 15 sessões que visam esti-
mular os processos de fluência, flexibilidade, elaboração e 
originalidade, além de resolução criativa de problemas. Por 
fim, a inclusão na terceira fase baseia-se em alguns critérios 
tais como bom aproveitamento na segunda fase, QI acima 
de 120, nível elevado de criatividade e motivação, além de 
indicação dos professores. Foi realizada ao longo de um 
trimestre, em sessões que focaram problemas ou assuntos 
complexos que a sociedade enfrenta. Como forma de testar 
a eficácia do programa, sujeitos de um grupo controle e ex-
perimental foram submetidos, em três momentos distintos, 
aos testes de pensamento figural e verbal de Torrance, cujas 
análises apontaram para ganhos no grupo experimental em 
raciocínio abstracto, fluência e elaboração verbal, fluência, 
elaboração e originalidade figurativa, embora, apesar das 
diferenças não serem significativas, indicaram melhoras no 
rendimento escolar face aos alunos do grupo controle.

Também em Portugal, Bahia e Trindade (2010) con-
duziram um estudo junto a 100 alunos do 7o ano de escolari-
dade com idade média de 13 anos. As estratégias utilizadas 
constituíram-se em dois exercícios: (1) combinação de nove 
figuras geométricas básicas (círculos, quadrados e triângu-
los) com consequente atribuição de um significado a cada 
conjunto de combinações formado e seu registro por escrito 
(realizado em duas aulas de 90 minutos) e (2) leitura de três 
direitos da criança e sua ilustração, novamente fazendo 
uso das figuras geométricas (realizado em três aulas de 90 
minutos), em um total de cinco aulas dedicadas ao treino. 
A avaliação da eficácia da implementação de estratégia de 
promoção da linguagem visual consistiu na análise compara-
tiva dos resultados do exercício pré e outro pós-treinamento, 
avaliados a partir de seis indicadores: fluência, flexibilidade, 
originalidade, elaboração, expressividade e apreciação glo-

bal. Diferenças significativas foram encontradas em todos os 
critérios revelando que os alunos interiorizaram e aplicaram 
um novo veículo de compreensão e expressão de ideias. 

Ainda desenvolvido com estudantes do Ensino Fun-
damental, o Programa de Enriquecimento MAIS (Motivação, 
Aptidão, Inovação e Socialização), enfatizando, generica-
mente, a resolução criativa de problemas e a promoção da 
autorregulação, foi implementado por Antunes (2008) junto a 
69 alunos do 5o e o 6o ano do Ensino Básico de Portugal, divi-
didos em grupo experimental (alunos que apresentaram me-
lhor desempenho em critérios cognitivos, criativos, acadêmi-
cos e nomeação pelos professores em um total de 30 alunos) 
e controle (n=39). A avaliação do programa envolveu uma 
medida pré e pós-teste nos domínios da cognição/inteligên-
cia, da criatividade, do rendimento escolar e do autoconceito 
para os dois grupos, além de uma avaliação mais qualitativa, 
que considerou os produtos criativos dos alunos (histórias). 
Os resultados quantitativos não permitiram, segundo a au-
tora, afirmar a eficácia do programa MAIS, uma vez que os 
dados não foram consistentes em todas as variáveis. 

Estudo envolvendo estudantes de Ensino Fundamen-
tal e Médio foi desenvolvido por Bragotto (1994), que buscou 
investigar se a criatividade poderia ser utilizada como forma 
de estimular o interesse dos alunos pela Língua Portuguesa, 
na sua forma escrita e falada. Para isso, 30 estudantes da 
6a série do Ensino Fundamental compuseram o grupo ex-
perimental e 15 estudantes compuseram o grupo controle. 
O primeiro grupo participou de um programa experimental, 
composto por 12 sessões nas quais eram demonstradas 
e encorajadas as expressões através da poesia, em suas 
diversas formas: narrada, escrita, cantada e dramatizada. 
Vários instrumentos foram utilizados como pré e pós-teste, 
tais como um questionário de atitudes e algumas atividades 
do teste Pensando Criativamente com Palavras de Torrance, 
além de poesias e redações livres que tiveram sua qualida-
de enquanto expressão verificada por juízes. Os resultados 
apontaram ganhos para quase todas as características 
criativas avaliadas pelo instrumento de criatividade verbal e 
uma mudança de atitude geral dos estudantes frente à im-
portância da poesia e da língua portuguesa como forma de 
expressão emocional.

No Ensino Médio, três programas foram encontrados. 
No primeiro, Marin (1976 citado por Alencar & Fleith, 2003) 
buscou investigar o efeito de um programa de criatividade 
artística na criatividade não verbal de 37 adolescentes, 
estudantes de 1a série do Ensino Médio. Como forma de 
avaliação, dois testes de Torrance foram aplicados, antes 
e depois do programa. Os alunos que participaram do pro-
grama foram considerados grupo experimental e outros 37 
alunos foram selecionados para comporem o grupo contro-
le. Os resultados demonstraram que o grupo experimental 
obteve ganhos significativos nas características de fluência, 
flexibilidade e originalidade, demonstrando que o programa 
influiu positivamente na capacidade criativa não verbal dos 
estudantes.

Em outra pesquisa, Alencar (1992 citada por Alencar, 
1998), implementou um programa de criatividade ao longo 
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de 14 semanas, em encontros semanais de duas horas, 
junto a 87 alunos, divididos em grupo controle e experimen-
tal. O grupo experimental vivenciou, ao longo do programa, 
exercícios de aprofundamento interpessoal, de produção de 
ideias e técnicas de resolução criativa de problemas, assim 
como discussões sobre barreiras à criatividade. Como forma 
de avaliação, os testes verbais de Torrance e uma escala de 
avaliação do nível de criatividade pessoal foram emprega-
dos e indicaram diferenças significativas em todas as medi-
das de pensamento criativo, assim como na autoavaliação, 
a favor do grupo experimental.

Um terceiro programa, voltado a estudantes de curso 
técnico de Propaganda e Marketing, foi conduzido por Lins 
e Miyata (2008). Dez alunos participaram de uma oficina de 
criação publicitária com duração de cinco meses. Ao final 
da oficina, três professores avaliaram se houve ou não pro-
gresso no pensamento criativo desses alunos através da 
análise de dois anúncios que foram criados individualmente 
por cada aluno, um elaborado por ocasião do início da ofi-
cina e outro ao final. Os resultados demonstraram que os 
alunos conseguiram melhorar a capacidade de pensamento 
criativo, sendo que o espaço da oficina mostrou-se favorável 
e produtivo ao desenvolvimento dessas habilidades.

Somente dois programas brasileiros desenvolvidos 
junto a estudantes universitários foram encontrados, sendo 
outros cinco desenvolvidos nos Estados Unidos. No primeiro, 
Alencar e Virgolim (1990 citado por Alencar, 1998), solicita-
ram que os estudantes respondessem aos testes de pensa-
mento criativo de Torrance e a uma escala de autoavaliação 
da criatividade, antes e após o programa de criatividade. Os 
resultados demonstraram que não houve diferenças significa-
tivas nas habilidades medidas pelo instrumento, embora mu-
danças tenham sido notadas na maneira como os estudantes 
se percebiam em termos de criatividade, sendo que aqueles 
que participaram do grupo experimental avaliaram-se como 
mais criativos após a participação no programa, sendo o in-
verso relatado pelos participantes do grupo controle.

Fleith e Alencar (1992), por sua vez, trabalharam com 
estudantes de cursos de formação de professores fazendo 
uso de um programa de desenvolvimento de habilidades 
criativas, de forma a verificar seus efeitos nas tarefas de ela-
borar atividades. A amostra foi constituída por 38 estudantes 
do sexo feminino do 3o ano do curso de magistério. Destas, 
17 constituíram o grupo experimental e 21, o grupo controle. 
O programa de treinamento constou de uma parte teórica e 
outra mais prática envolvendo exercícios e técnicas que es-
timulam a criatividade durante 16 sessões semanais de 140 
minutos em um total de 40 horas. Como forma de avaliação, 
foram aplicadas duas atividades do Teste Verbal e duas ati-
vidades do Teste Figural de Torrance, antes e imediatamente 
após o término do programa. Os resultados indicaram que o 
grupo experimental obteve escores significativamente supe-
riores aos do grupo controle em quatro das doze medidas 
avaliadas nos testes de criatividade, confirmando a eficácia 
do treinamento para a criatividade dos futuros formadores.

Internacionalmente, pode-se citar o estudo conduzi-
do por Reese, Parnes, Treffinger e Kaltsounis (1976) junto a 

dois grupos de estudantes universitários, 145 pertencentes 
ao grupo experimental e 153, ao grupo controle. O primeiro 
grupo participou de disciplinas de resolução criativa de pro-
blemas, oferecidas durante 15 semanas ao longo do semes-
tre, como disciplina regular do curso, de forma que parte da 
amostra foi acompanhada em estudo longitudinal por dois 
anos. No início e ao final de cada semestre, os estudantes 
foram testados com diversos testes baseados no modelo de 
estrutura do intelecto de Guilford, em um total de 38 testes 
já existentes e 9 que foram construídos para o estudo, dividi-
dos em cinco baterias. Os resultados do pré-teste mostraram 
que os grupos não diferiam significativamente, de forma que 
os resultados do pós-teste puderam ser comparados com a 
finalidade de estimar os efeitos do programa. De acordo com 
os resultados esperados, o treinamento surtiu efeito signifi-
cativo na produção divergente, mas também na produção 
convergente e cognição dos alunos do grupo experimental.

Estudo de Ridley e Birney (1967) com o objetivo de 
avaliar o efeito do treinamento de originalidade foi conduzi-
do junto a 159 calouros universitários do sexo masculino, 
avaliados a partir do uso de dois testes de Guilford (Unusual 
Uses e Plot Titles Test), divididos em dois grupos. O grupo 
experimental recebeu treinamento e instruções sobre como 
elaborar respostas originais em associação de palavras e no 
uso de técnicas de soluções de problemas. A hipótese previa 
que essas variáveis poderiam influenciar significativamente 
na performance no teste de usos incomuns e nos teste de 
títulos, a qual foi confirmada, dado o fato de que o grupo 
experimental apresentou melhores estratégias e melhor re-
sultado nos testes do que o grupo controle.

Outro estudo, de Meadow e Parnes (1959), foi dese-
nhado com o objetivo de avaliar os efeitos de um treinamen-
to em resolução criativa de problemas nas habilidades criati-
vas. O curso, com 30 horas de duração, foi conduzido junto 
a 54 estudantes do curso de graduação em administração 
de negócios, com idades entre 17 e 51 anos, os quais fize-
ram parte do grupo experimental, havendo um número igual 
de estudantes no grupo controle. Uma bateria de 10 testes 
foi administrada antes e depois do programa de treinamento, 
cujos resultados apontaram diferenças significativas entre 
os grupos, sendo que o experimental apresentou aumento 
em duas medidas de quantidade de ideias, assim como em 
três medidas de qualidade.

Com a hipótese de que o pensamento criativo con-
siste na criação de associações livres, novas e apropriadas 
para a tarefa, Freedman (1965) desenvolveu treinamento 
de associação livre com 90 estudantes ingressantes de 
um curso de Psicologia, sendo 80 classificados no grupo 
experimental (40 em um grupo que recebeu treinamento 
com facilitação, que consistia em um tempo livre para fazer 
associações livres a cada bloco de 10 palavras e outros 40 
participantes que receberam treinamento sem facilitação, 
os quais foram estimulados a fazer associações para cada 
uma das palavras lidas pelo experimentador), havendo 
ainda 10 participantes no grupo controle. Todos os grupos 
foram avaliados pelo Remote Associates Test. Os resultados 
demonstraram que o grupo com facilitação obteve escores 

Programas de criatividade   *   Tatiana de Cássia Nakano



318 Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 15, Número 2, Julho/Dezembro de 2011: 311-322.

significativamente maiores que o grupo de não facilitação 
e o grupo controle, de forma a demonstrar que diferentes 
métodos de treinamento geram diferentes resultados.

Stratton e Brown (1972) testaram quatro grupos de 
45 participantes cada. Um dos grupos recebeu primeiramen-
te treinamento em julgamento e, em seguida, em produção. 
O segundo grupo também recebeu treinamento, mas na 
ordem inversa. Os dois outros grupos não receberam treina-
mento e constituíram os grupos controles. Os resultados aos 
testes de produção de títulos, julgamento e problemas não 
relacionados indicaram que os participantes que receberam 
primeiramente o treinamento em julgamento apresentaram 
ideias de melhor qualidade do que aqueles que receberam 
treinamento inicial em produção, ou que os grupos sem 
treinamento. Em relação ao número de soluções, os dois 
grupos com treinamento não se diferenciaram, embora o te-
nham feito em relação aos grupos sem treinamento. Assim, 
comparações nas medidas de produtividade (número de so-
luções, tempo e taxa de produção) revelaram os benefícios 
do treinamento.

Outros programas de treinamento criativo foram en-
contrados, tendo como foco professores. Como exemplo, 
pode-se citar a pesquisa de Fadel (2009), a qual envolveu 
30 professores, divididos igualmente em dois grupos, expe-
rimental e controle. O primeiro grupo participou do programa 
que constava de 11 sessões semanais com duração de 3 
horas cada durante o período de um semestre letivo. Nas 
sessões, eram trabalhadas questões teóricas e práticas 
relacionadas à criatividade. O segundo grupo também parti-
cipou de encontros com a mesma duração, entretanto com 
foco no cotidiano pedagógico, tratado de forma expositiva 
e por meio de discussões. Como medida, utilizou-se o tes-
te verbal de Torrance, antes e após o programa, além de 
atribuição de notas aos professores, dadas pelos estudan-
tes. Diferenças significativas no grupo experimental foram 
verificadas em relação às características de originalidade e 
perspectiva incomum. De acordo Fadel e Wechsler (2011), 
o programa tornou possível a desmistificação de ideias er-
rôneas dos professores sobre criatividade, assim como um 
aumento na nota aribuída, pelos alunos, aos professores do 
grupo experimental, sugerindo a influência do programa no 
seu trabalho. 

Ainda focando o professor, Alencar, Fleith e Ro-
drigues (1990) desenvolveram programa de treinamento 
aplicado em 22 professoras de 3a e 4a série do Ensino Fun-
damental cujo objetivo era desenvolver as habilidades cria-
tivas e familiarizar os participantes com as diversas técnicas 
existentes para o desenvolvimento do pensamento criativo. 
O programa teve duração de 30 horas, sendo desenvolvi-
do ao longo de quinze encontros semanais de duas horas. 
Outros 24 professores constituíram o grupo controle. Como 
forma de avaliação, foram utilizadas atividades verbais e 
figurativas do Teste de Torrance, aplicadas antes do início 
do treinamento e cinco meses após o seu término, além de 
entrevistas que envolveram questões relativas ao programa 
de treinamento em criatividade e percepções de mudanças 
em aspectos do seu comportamento, decorrentes do trei-

namento. Os resultados demonstraram que os professores 
que participaram do treino obtiveram médias mais altas em 
seis medidas (fluência, flexibilidade e originalidade, verbal e 
figural) quando comparados aos participantes do grupo con-
trole. As entrevistas, por sua vez, revelaram uma avaliação 
bastante positiva do programa por parte da quase totalidade 
dos professores que participaram do treinamento, indicando 
que o mesmo contribuiu tanto para o desenvolvimento de 
suas próprias habilidades criativas como de seus alunos.

Também tendo como foco o professor, Aguilar (1999) 
desenvolveu uma investigação com o objetivo de determinar 
os efeitos do treinamento da criatividade na produção de 
material didático de leitura e escrita em um grupo de pro-
fessoras da educação primária. Tanto o grupo experimental 
quando o grupo controle foi avaliado antes e depois do pro-
grama de treinamento, sendo que os resultados demonstra-
ram que o primeiro grupo obteve ganhos significativos em 
relação ao grupo controle, de forma que a autora sugere a 
utilização desse tipo de programa como forma de auxiliar a 
habilidade de elaboração de material didático para outros 
temas da aprendizagem. 

Por fim, dois estudos bastante importantes devido à 
população minoritária envolvida, crianças com dificuldade 
de aprendizagem, foram encontrados. O primeiro, desenvol-
vido por Dias, Enumo e Azevedo (2004), buscou investigar 
os efeitos de um programa de promoção da criatividade 
sobre o desempenho acadêmico e cognitivo de 17 alunos 
de 2ª e 3ª séries do Ensino Fundamental com dificuldade de 
aprendizagem (confirmada por meio de desempenho inferior 
e médio inferior no Teste de Desempenho Escolar), com-
parando-os a um grupo-controle composto também por 17 
alunos. O programa continha exercícios para as habilidades 
de fluência, flexibilidade e originalidade e teve a duração de 
25 sessões de 60 minutos, executadas 3 vezes por semana 
durante 3 meses. Os grupos foram comparados pré e pós-
-teste por meio dos resultados no TDE, Wisc e Raven. Os 
resultados indicaram uma melhora significativa no desem-
penho acadêmico (Teste de Desempenho Escolar - TDE) e 
cognitivo (Raven) do grupo que participou do treinamento, 
de forma a indicar, segundo as autoras, que o estímulo à 
criatividade pode contribuir no desempenho acadêmico e 
cognitivo de alunos com queixa de dificuldade de aprendiza-
gem ou atraso escolar.

O segundo estudo foi conduzido por Pereira (1996) 
em um grupo de 29 crianças, divididas em grupo experi-
mental e controle, também diagnosticadas com dificuldades 
de aprendizagem. Como medida, foi utilizada a bateria de 
Torrance e um questionário de avaliação do desempenho 
escolar, respondido pelos professores, nas modalidades pré 
e pós-teste. Os resultados demonstraram ganhos por parte 
do grupo experimental tanto em relação ao desempenho 
escolar quanto nas medidas de originalidade e fluência ver-
bal, assim como originalidade figurativa, indicando um efeito 
positivo do treinamento no processo de reabilitação dessas 
crianças. 

Após conhecimento dos programas, o que se pode 
perceber é que pesquisas clássicas realizadas para avaliar 
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a eficácia desses programas têm apontado, em sua maio-
ria, resultados positivos em quantidade e qualidade das 
ideias criativas, ao comparar grupos que foram submetidos 
a treinamento com grupos controle, sendo mais comum a 
avaliação da criatividade dos sujeitos no início e após o final 
dos programas por meio de testes tradicionais. A revisão 
da literatura demonstrou que, na totalidade dos estudos, os 
grupos experimentais que participaram de programas de 
treinamento criativo apresentaram melhoras nas caracterís-
ticas criativas, além de maior motivação em sala de aula e 
melhora do rendimento acadêmico, de maneira que, de uma 
forma geral, as habilidades aprendidas nesses programas 
acabaram sendo ampliadas e generalizadas para diferentes 
propósitos e contextos. 

Diante dos resultados relatados na literatura acerca 
dos programas de treinamento em criatividade, Wechsler 
(1985) aponta que uma conclusão preciosa que decorre 
da investigação de programas de treinamento criativos é a 
percepção de mudança de atitude por parte dos estudantes. 
A autora ainda afirma que inúmeros programas visando ao 
desenvolvimento da criatividade, realizados em diversas 
partes do mundo, mostraram ter sucesso no desenvolvimen-
to do talento criativo através de técnicas e exercícios, em 
pessoas bem dotadas criativamente ou não. Opinião similar 
é compartilhada por Alencar e cols. (1990) ao afirmarem que 
a análise da literatura indica um grau relativamente alto de 
sucesso dos programas, confirmando a ideia de que o pen-
samento criativo pode ser desenvolvido através do domínio 
de certas técnicas e do treino. 

Neste sentido, Torrance e Myers (1976) afirmam que 
“em nosso próprio trabalho sempre constatamos que os mé-
todos orientados a ativar o pensamento criativo podem ser 
ensinados desde os cursos pré-escolares até os cursos uni-
versitários. Quase sempre os alunos melhoraram de forma 
notória e, algumas vezes, espetacular, sua habilidade para 
dar soluções originais e úteis aos problemas” (p.98). Esses 
resultados nos levam à constatação da importância das es-
tratégias criativas serem incentivadas em nossas escolas, 
independente do nível educacional, iniciando-se desde a 
pré-escola, a fim de que seja proporcionado um crescimento 
significativo na criatividade desde os anos escolares iniciais. 

Entretanto, torna-se importante destacar duas difi-
culdades, referentes à avaliação dos programas, apontadas 
por Oliveira (2007): em primeiro lugar, a complexidade da 
integração destes dados de forma compreensiva e precisa, 
visto que, por um lado, a especificidade inerente a cada tipo 
de programa torna difícil, ou até inviável, a possibilidade de 
generalização dos seus resultados, até porque a maioria 
destes programas inclui outras formas de intervenção além 
do enriquecimento. Por outro lado, verifica-se a escassez 
de estudos longitudinais neste domínio, à qual se alia, por 
vezes, a dificuldade em reunir instrumentos de avaliação 
com as propriedades psicométricas apropriadas. Em se-

gundo lugar, diante da diversidade de amostras, métodos e 
resultados, devemos atentar para o fato de que cada caso 
merece ser avaliado e acompanhado na sua singularidade, 
sendo disparatado assumir receitas generalizadas (Bernar-
do, 2008; Pereira & Guimarães, 2007).

Dessa maneira, o que se pode notar é que a avaliação 
da eficácia de um programa de criatividade é inevitavelmen-
te polêmica, dada a dificuldade de encontrar consenso em 
torno da definição e medição do fenômeno que se pretende 
promover. No entanto, segundo Bahia (2008), num domínio 
de intervenção tão necessário, as iniciativas de promoção 
da criatividade precisam ser analisadas e avaliadas tendo 
em vista não só uma compreensão mais abrangente das 
variáveis envolvidas como também uma melhoria da própria 
intervenção. Ainda de acordo com a autora, independente 
dos problemas e dificuldades, não se pode negar o fato que 
os programas revelaram ser uma estratégia pedagógica ca-
paz de oferecer ao aluno mais oportunidades de desenvol-
vimento do seu potencial, a manutenção de elevados níveis 
de motivação pela aprendizagem e a oportunidade de con-
cretizar em desempenho os seus talentos e capacidades. 

Salienta-se, no entanto, a necessidade de cautela na 
interpretação dos resultados apontados pelas pesquisas re-
visadas, dado o fato de que a presente pesquisa apresentou 
como limitação o fato de ter sido desenvolvida com base 
nos estudos acessíveis na literatura, sendo que, no caso 
das teses e dissertações, as informações foram retiradas, 
muitas vezes, somente dos resumos encontrados no banco 
consultado. Disso decorre o cuidado necessário, dado o fato 
de que os resumos, segundo Megid (1999), por serem muito 
sucintos e, em muitos casos, mal elaborados ou equivoca-
dos, não são suficientes para a divulgação dos resultados 
e das possíveis contribuições dessa produção. Por esse 
motivo, estudos mais amplos, envolvendo outras bases de 
dados, são recomendados a fim de que um quadro mais 
amplo e completo possa ser traçado. 

Por fim, devemos reforçar a importância de se es-
tudar a influência da concepção do professor acerca da 
criatividade. Se a crença de quem ensina é a de que a cria-
tividade corresponde a um dom possuído apenas por alguns 
indivíduos e que sua manifestação na sala de aula é, portan-
to, infrequente, esta conduzirá à tendência de valorizar mais 
a sua promoção em contextos específicos como programas 
para superdotados ou, ao contrário, se os professores acre-
ditam na criatividade enquanto potencial a ser desenvolvido 
em todos os indivíduos, isso enfatizará a sua responsabilida-
de e motivação na sua identificação e trabalho no cotidiano 
escolar (Morais & Azevedo, 2008), de forma que se torna 
importante que esses programas sejam oferecidos não só 
aos alunos, mas também aos professores. Somente dessa 
forma a criatividade poderá ser, efetivamente, implementada 
e valorizada em nosso currículo escolar.
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Atividade educativa, pensamento e linguagem: 
contribuições da psicologia histórico-cultural

Maria Eliza Mattosinho Bernardes

Resumo
A finalidade deste estudo é examinar a questão da formação do educador relacionada à compreensão dos aspectos essenciais da constituição 
e desenvolvimento histórico do pensamento e da linguagem. Tem-se como tese que a formação do profissional da educação deve objetivar 
a promoção das condições universais na constituição dos sujeitos individuais para superar as concepções deterministas de psicologia e 
da educação pautadas na influência do ambiente e/ou das bases biológicas. Para tanto, o estudo apresenta uma síntese sobre as raízes 
filogenéticas e ontogenéticas do pensamento e da linguagem, além de propor o que é necessário para que a atividade educativa promova as 
funções psicológicas superiores. Conclui-se que tanto o pensamento quanto a linguagem devem ser considerados como apropriações que 
se objetivam nas atividades humanas. No âmbito educacional, considera-se fundamental que o educador tenha ciência de como ocorrem 
tais processos psíquicos e que organize ações na atividade pedagógica de modo a criar possibilidades para a potencialização das funções 
psicológicas superiores.
Palavras-chave: Pensamento, linguagem, Psicologia histórico-cultural.

Educational activity, language and thought:  
contributions of historical-cultural psychology

Abstract 
The purpose of this study is to examine the issue of teacher education related to understanding the essential aspects of the constitution and 
historical development of thought and language. Our argument is that teacher education  should aim to promote the universal conditions in the 
constitution of individual subjects, to overcome the determinist conceptions of psychology and education guided by the influence of environment 
and / or biological basis. So, our study presents a synthesis of phylogenetic and ontogenetic roots of thought and language, and proposes what 
is necessary for the educational activity to promote higher mental functions. We conclude that both thought and language must be regarded as 
appropriations that are objectified in human activities. In education, it is fundamental that teachers  learn about mental processes. Teachers need 
to know how the processes occur and how to organize actions in the pedagogical activity, creating opportunities for the enhancement of higher 
psychological functions.
Key words: Thinking, language, Historic-cultural psychology.

Actividad educativa, pensamiento y lenguaje:  
aportes de la psicología histórico-cultural

Resumen 
La finalidad de este estudio es examinar la cuestión de la formación del educador relacionada a la comprensión de los aspectos esenciales de 
la constitución y desarrollo histórico del pensamiento e del lenguaje. Se tiene como tesis que la formación del profesional de educación debe 
tener el objetivo de promover condiciones universales en la constitución de los sujetos individuales para superar las concepciones deterministas 
de Psicología y de Educación pautadas en la influencia del ambiente y/o de las bases biológicas. Para tanto, el estudio presenta una síntesis 
sobre las raíces filogenéticas y ontogenéticas del pensamiento y del lenguaje, además de proponer lo que es necesario para que la actividad 
educativa promueva las funciones psicológicas superiores. Se concluyó que tanto el pensamiento como el lenguaje deben ser considerados 
como apropiaciones que se objetivan en las actividades humanas. En el ámbito educacional, se considera fundamental que el educador tome 
conocimiento de cómo ocurren tales procesos psíquicos y que organice acciones en la actividad pedagógica de modo a crear posibilidades para 
potencializar las funciones psicológicas superiores.
Palabras clave: Pensamiento, lenguaje, Psicología histórico-cultural.
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Introdução
O desenvolvimento de práticas pedagógicas escola-

res fundamentadas em princípios psicológicos diversos vem 
sendo objeto de estudo em diferentes grupos de pesquisas. 
De forma semelhante, pesquisas no campo da educação 
e da psicologia da educação analisam a repercussão des-
sas práticas pedagógicas no desenvolvimento infantil e a 
relação entre tais princípios psicológicos e a formação do 
profissional da educação.

No âmbito deste artigo, o conceito de educação ao 
qual nos referimos corresponde ao que Saviani e Duarte 
(2010, p. 423) anunciam como o processo de “[...] comuni-
cação entre pessoas livres em graus diferentes de matura-
ção humana, é promoção do homem, de parte a parte – isto 
é, tanto do educando como do educador”. Neste sentido, a 
educação é entendida como a atividade que visa à promo-
ção do humano no homem pelo processo de comunicação 
entre sujeitos distintos. As ações e operações executadas 
na atividade educativa necessariamente visam relacionar os 
objetivos da educação com o seu fim, ou seja, atendem à 
necessidade de comunicação para que as condições parti-
culares dos educadores e dos educandos sejam superadas, 
potencializadas pela apropriação da produção cultural hu-
mana elaborada historicamente. A educação, na forma como 
é tratada neste artigo, refere-se à atividade humana ampla, 
como atividade educativa que visa ao processo de humani-
zação do homem.

O objeto de investigação neste estudo são princípios 
psicológicos que criam possibilidades para que a educação 
atinja o seu fim. Para o desenvolvimento do mesmo, consi-
deramos os resultados de uma pesquisa empírica realizada 
nas séries iniciais do ensino fundamental e de outra pes-
quisa no campo teórico, realizadas junto ao GEPAPe1 (Ber-
nardes, 2000, 2006), que analisou as transformações das 
práticas pedagógicas escolares a partir da compreensão 
dos fundamentos psicológicos que subsidiam as relações 
entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores, em especial o pensamento teórico 
dos estudantes. Tais pesquisas fundamentam-se na psicolo-
gia histórico-cultural, especialmente nas obras de Vigotski, 
Luria, Leontiev e Davidov, e no materialismo histórico dialé-
tico como método de investigação, que se organiza a partir 
da obra de Marx e Engels. 

Outra referência fundamental para este estudo é a 
produção de Duarte (2000, 2001), que analisa as relações 
entre aprendizagem e desenvolvimento humano pautadas 
nos fundamentos psicológicos considerados hegemônicos 
na formação de educadores e psicólogos. Nestes estudos, o 
autor apresenta uma análise sobre os fundamentos psicoló-
gicos que orientam a educação nacional e suas consequên-
cias na qualidade dos processos educacionais vigentes. 
Também são relevados os resultados de pesquisa efetuada 
por Oliveira (1999) sobre organização conceitual com adul-
tos de diferentes níveis de escolarização que identifica não 

1    Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica – FE USP. 

ser qualquer processo de escolarização que contribui para a 
melhor organização do pensamento e da linguagem.

A tese que direciona a organização conceitual neste 
artigo é que a formação do profissional da educação, que 
tenha como objetivo a promoção das condições universais 
na constituição dos sujeitos individuais, necessita superar 
as concepções deterministas pautadas na influência do 
ambiente e/ou das bases biológicas da constituição do 
homem. Tal superação deve ocorrer pela compreensão de 
que o processo de humanização se dá pela apropriação da 
produção humana por parte dos sujeitos ativos. Verifica-se 
que as concepções ambientalista e biologizante consideram 
que o sujeito (criança, adolescente ou adulto) é refém da 
sua herança, ambiental ou biológica, ao considerar que, pelo 
processo de maturação, ou pelas relações próprias do am-
biente de que os indivíduos são provenientes, eles se tornam 
capazes de realizar o que é próprio da condição humana. 

Na psicologia histórico-cultural, a partir da obra de 
Vigotski, Luria e Leontiev, é constatado, em estudos sobre 
os processos de culturalização, que a constituição do psi-
quismo humano não prescinde das influências biológica e 
ambiental, porém estas não são consideradas determinan-
tes, sendo constituídas dialeticamente nas relações entre 
o homem e a natureza2. O que determina a condição de 
existência dos sujeitos são as atividades humanas em geral 
das quais eles participam, pois são nelas que se objetivam 
possibilidades para que ocorra a transformação da condição 
humana a partir das condições instituídas historicamente, 
criadas pela vida em sociedade, pela socialidade3. 

Nestas condições, a atividade humana que tenha 
como fim a apropriação da produção cultural humana pelos 
sujeitos nas relações interpessoais pela educação de forma 
ampla, seja entre membros de uma família ou em outro gru-
po social que vise ao mesmo fim, é entendida por nós como 
atividade educativa. Assim, a educação em geral é entendi-
da como um meio que tem como finalidade a apropriação e 
a potencialização do que é universal nos sujeitos individuais. 
Visa criar condições para a apropriação pelos sujeitos de 
tudo o que é próprio do gênero humano, constituído a partir 
do movimento histórico de hominização e humanização. Os 
processos educacionais são entendidos por nós como me-
diadores da produção humana nas relações entre o gênero 
humano e os sujeitos ativos pertencentes a uma sociedade.  

Partindo dessa compreensão sobre a constituição do 
humano no homem, não se considera que o ambiente e a 
base biológica sejam determinantes para a existência hu-
mana, mas que seja a dimensão social o que de fato define 
as condições de existência dos sujeitos. A dimensão social 
é aqui entendida como a dimensão que abarca as relações 
históricas de constituição do humano e as relações de apro-

2  Este pressuposto corresponde ao princípio marxiano que 
considera a produção da natureza e a autoprodução dos sujeitos a 
partir das atividades humanas no processo de humanização (Marx 
& Engels, 2009).
3    Aqui se adota o conceito de socialidade tal como é tratado 
por Lukács (1978), Duarte (1993) e Oliveira (2005) e refere-se à 
estrutura social em que o indivíduo está inserido. 
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priação e de produção cultural elaborada historicamente. 
As dimensões anteriores fazem parte das condições de 
existência e não podem ser excluídas, porém não são de-
terminantes, pelo contrário, na psicologia histórico-cultural, 
entende-se que estas podem ser alteradas a partir da media-
ção do conhecimento e da produção humana em diferentes 
atividades de que os sujeitos participem. Assim, resgata-se 
a concepção marxiana presente na fala de Tonet (2009, p. 
9) ao afirmar que “a realidade social se torna plenamente 
social. É isso que permite que ela possa ser conhecida em 
sua legalidade própria, ou seja, como algo que é produzido 
pela atividade humana e não por forças naturais ou sobre-
naturais”. 

A atividade educativa, proveniente das diferentes 
organizações sociais, que tenha como objetivo a execução 
de ações que visem ao desenvolvimento das potencialidades 
humanas pela via da apropriação da produção humana é con-
siderada relevante para o processo de humanização.  O que 
não se pode deixar de considerar, pela própria contradição 
de existência da vida em sociedade, é que os processos edu-
cativos, formais ou não formais, vinculam-se às relações de 
poder instituído nos grupos sociais. Tal fato particulariza pos-
sibilidades de acesso ao conhecimento e à produção material 
e imaterial, objetivando as diferenças sociais e individuais. 

Por este motivo, acredita-se que todo e qualquer mo-
vimento social vinculado às atividades educativas que tenha 
como finalidade criar condições de igualdade entre os sujei-
tos deva ser organizado considerando-se o entendimento de 
que os sujeitos se constituem no movimento de apropriação 
da produção humana. 

A psicologia histórico-cultural fundamenta-se nas 
bases materialista, histórica e dialética de compreensão da 
realidade e apresenta, desde a primeira metade do século 
XX, os princípios sobre a constituição e desenvolvimento do 
psiquismo humano, e é a partir dessas referências que são 
anunciadas as possibilidades e necessidades de constitui-
ção do pensamento e da linguagem, assim como as demais 
funções superiores, pelas atividades educativas. 

Pensamento e linguagem na psicologia histórico-
cultural

Estudos realizados por diversos pesquisadores ao 
longo da história da psicologia sobre a gênese do pensa-
mento e da linguagem buscam identificar a relação entre 
ambos em experimentos com animais e seres humanos. 
Na psicologia histórico-cultural, identificam-se, a partir dos 
estudos de Vigotski, Leontiev e Luria, a busca da compre-
ensão e da explicação da constituição e do desenvolvimento 
histórico do psiquismo humano, e a investigação sobre a 
linguagem como instrumento semiótico constituinte das fun-
ções psíquicas superiores que fundamentam os estudos e o 
desenvolvimento da psicologia histórico-cultural.

Constata-se, tanto nos estudos sobre a filogenia 
quanto da ontogenia da condição humana, que a relação 
existente entre o pensamento e a linguagem não é constan-

te, mas variável, tanto em qualidade quanto em quantidade. 
Vigotski (2001)4, no artigo sobre as raízes genéticas do 
pensamento e da linguagem, considera que não existe uni-
formidade na evolução da linguagem e do pensamento, mas 
ambos se aproximam e se separam em diversos momentos; 
afirma ainda que “suas curvas de crescimento se juntam e 
se separam repetidas vezes, cruzam-se, durante determina-
dos períodos se alinham em paralelo e chegam, inclusive, a 
fundir-se em algum momento, voltando a bifurcar-se conti-
nuamente” (p.91). 

Nos estudos sobre a relação existente na comuni-
cação entre animais e os sons emitidos por eles, Leontiev 
(1970) pontua que se fala de uma certa “linguagem” animal 
identificada quando eles se relacionam com os seus seme-
lhantes. No entanto, o autor afirma que “a comunicação nos 
animais permanece nos limites da atividade estritamente 
instintiva, tanto pelo seu conteúdo como pelo caráter dos 
processos concretos que a realizam” (p. 73). Em experimen-
tos realizados com aves e antropoides, participando de situ-
ações conflituosas, identifica-se como estes animais emitem 
sons e que seu comportamento vocal é fundamentalmente 
semelhante, pois tal comportamento não se liga a qualquer 
modo de reflexão psíquica sobre a realidade objetiva, mas 
constitui-se, segundo Leontiev, numa reação puramente 
instintiva. 

Os estudos vinculados à psicologia histórico-cultural 
indicam que as características filogenéticas do pensamento 
e da linguagem têm raízes diferentes e que seguem linhas 
distintas, independentes entre si. Primeiramente, Vigotski 
(2001) indica que, nos animais inferiores e superiores5, as 
ações práticas não se vinculam à linguagem propriamente 
dita, tendo origens mentais em processos distintos. Outra 
distinção apontada pelo autor refere-se ao fato de que, nos 
animais, não se pode identificar relações constantes entre o 
pensamento e a linguagem. Ainda declara que os antropoi-
des não manifestam correspondência entre o pensamento 
e a linguagem, como fazem os homens, apesar de mani-
festarem um intelecto semelhante ao humano no que se 
refere ao uso de instrumentos e de manifestarem linguagem 
semelhante no aspecto fonético, na função emocional e nos 
rudimentos da função social. Diante dessas características, 
Vigotski afirma que, na constituição do psiquismo humano, 
é indiscutível a presença de uma fase pré-linguística no de-
senvolvimento da inteligência e de uma fase pré-intelectual 
no desenvolvimento da linguagem.

Nos diversos estudos realizados sobre as leis que 
regem o desenvolvimento do psiquismo animal e humano 
pela psicologia histórico-cultural, concebe-se que, entre os 
animais, as leis que governam tal desenvolvimento são as 
da evolução biológica; a partir do processo de hominização, 
as leis que regem o desenvolvimento do psiquismo humano 
são as leis do desenvolvimento sócio-histórico.  

4    Todas as citações do texto de Vigotski (2001) são traduções 
livres da obra original em espanhol. 
5    Consideram-se como animais inferiores as aves e insetos e 
os animais superiores aqueles que fazem uso de instrumentos na 
execução de ações, como os primatas. 
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Nesta perspectiva, Vigotski (2001) releva que não se 
deve considerar o paralelismo entre a ontogenia e a filoge-
nia, ou outra relação qualquer entre ambas, porque somente 
é possível estabelecer que existem “[...] diferentes raízes 
genéticas e diferentes linhas na evolução do pensamento e 
da linguagem.” (p.103)

Ampliando as reflexões sobre o problema da lingua-
gem nos animais e nos seres humanos, Luria (1987) traz 
a questão da consciência em debate e identifica diferenças 
essenciais entre a linguagem do homem e a dos animais.  

Pelo termo linguagem humana entendemos um complexo 
sistema de códigos que designam objetos, características, 
ações ou relações; códigos que possuem a função de codificar 
e transmitir a informação, introduzi-la em determinados 
sistemas. A ‘linguagem’ dos animais, que não possui estas 
características, é uma ‘quase-linguagem’. [...] Portanto, a 
linguagem desenvolvida do homem é um sistema de códigos 
suficiente para transmitir qualquer informação, inclusive fora 
do contexto de uma ação prática. (Luria, 1987, p. 25).

A questão do uso de um sistema de códigos e da 
consciência sobre o ato e o signo correspondente, mediado 
pelo seu significado, contextualiza um processo de supe-
ração, pelo homem, da linguagem nos diferentes animais. 
Além do trabalho, como atividade humana constituinte do 
processo de humanização, a necessidade de comunicação 
entre os homens e sua efetivação por meio do sistema de 
códigos utilizados intencionalmente criam condições objeti-
vas para a constituição do psiquismo humano.

No que se refere ao desenvolvimento do psiquismo 
nos seres humanos, as relações entre o pensamento e a lin-
guagem se estabelecem de forma mais intrínseca e obscura. 
De acordo com Vigotski (2001), no desenvolvimento ontogené-
tico, o pensamento e a linguagem têm raízes distintas, seme-
lhantemente à filogenia. Identifica-se, também, no desenvolvi-
mento da linguagem da criança, uma “etapa pré-intelectual”, 
assim como uma “etapa pré-linguística” no desenvolvimento 
do pensamento. No entanto, a partir de um determinado 
momento, os dois processos mentais, que se estabelecem 
seguindo linhas distintas e independentes, interpenetram-se 
e o pensamento se faz verbal e a linguagem, intelectual. 

Considera-se que o momento de maior significado 
no desenvolvimento do psiquismo ocorre quando se “[...] dá 
origem às formas puramente humanas de inteligência prá-
tica e abstrata, [que] acontece quando a fala e a atividade 
prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem” (Vigotski, 1989, p. 27, grifos 
do autor). A partir do momento em que o uso de signos é 
apropriado pelas ações práticas, ocorre uma reorganiza-
ção destas de forma inteiramente nova. Nesse processo, 
a criança passa a controlar e intervir sobre o seu contexto 
com a ajuda da fala, fato que promove alterações no próprio 
comportamento da criança. Tal processo ocorre pela possi-
bilidade da vida em sociedade, pelo convívio com os demais 
sujeitos, quando o sistema de códigos é mediado nas ativi-
dades educativas desde o início da vida da criança. Pelas 

relações interpessoais, a criança passa a se apropriar dos 
significados dos objetos, fatos e fenômenos, relacionando-os 
às ações práticas, constituindo sua dimensão intrapessoal, 
seu psiquismo.

As características da filogenia fazem-se evidentes no 
desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida quando 
a linguagem assume função social e emocional como recurso 
comunicativo. Verifica-se, por volta do primeiro ano de vida, 
que o pensamento e a linguagem se interpenetram e coinci-
dem, e o comportamento da criança assume características 
diferentes, essencialmente humanas. Nessa fase, a criança 
passa a relacionar cada objeto a uma palavra. Inicialmente, 
a criança relaciona mecanicamente o objeto ao nome e, 
posteriormente, apropria-se do significado social próprio de 
cada termo. Vigotski identifica o processo de transformação 
e de apropriação dos signos pela criança, afirmando que:

A criança, quando vê um objeto novo, pergunta como se 
chama. Sente a necessidade da palavra e trata ativamente 
de apropriar-se do signo pertencente a cada objeto, do 
signo que lhe serve para nomear e comunicar-se. Se a 
primeira etapa do desenvolvimento a linguagem infantil é 
[...] afetivo-volitiva no tocante a seu valor psicológico, a partir 
da segunda etapa, a linguagem entra na fase intelectual de 
seu desenvolvimento. Pelo que parece, a criança descobre 
a função simbólica da linguagem (Vigotski, 2001, p. 104).

Na fase intelectual, a criança compreende a relação 
entre o signo e o significado. Essa ação mental transcende 
a simples utilização de ideias e suas associações. A crian-
ça passa a fazer uso dos primeiros conceitos, identificados 
como gerais. A palavra assume função significativa para a 
criança. Vigotski (2001, p. 105) chama a atenção para o fato 
de que o “[...] ‘maior descobrimento na vida da criança’ tão 
somente se torna possível numa determinada etapa relati-
vamente avançada, a do desenvolvimento do pensamento 
e da linguagem. Para ‘descobrir’ a linguagem, ela tem que 
pensar”. No movimento de identificação do significado da 
palavra, do conceito, estabelece-se uma ação primordial do 
psiquismo humano, a relação entre o pensamento e lingua-
gem que se manifesta por meio de signos. O entrelaçamento 
existente entre o signo e o significado ocorre por meio do 
pensamento, como característica essencialmente humana.

Vigotski explica a relação entre o pensamento e a 
linguagem nos primeiros anos de vida, relacionando tais fun-
ções superiores à necessidade de comunicação entre os su-
jeitos que integram a sociedade. Nas relações interpessoais, 
desde a fase volitivo-afetiva e na fase intelectual, a criança 
necessita dos sistemas de códigos para poder se comunicar 
e se relacionar com os demais membros da sociedade a que 
pertence. Sem os signos e os significados dos objetos, fatos 
e fenômenos mediados nos processos educativos em geral, 
a atividade prática permaneceria em uma etapa pré-intelec-
tual, sensorial e esvaziada de representações produzidas 
pelo homem no movimento de transformação da natureza. 

Constatam-se, no movimento de entrelaçamento 
entre a linguagem e o pensamento, dois processos de or-
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ganização com estrutura e função distintas: a linguagem 
interna e a externa. Várias são as interpretações sobre o 
conteúdo e sobre a constituição das mesmas; no entanto, 
a psicologia histórico-cultural não aceita a proposição de 
que o pensamento seja simplesmente a linguagem inibida 
ou não verbalizada. Também não concebe que a gênese da 
linguagem interna infantil siga etapas que vão simplesmente 
da linguagem audível, externa, ao sussurro e, posteriormen-
te, à linguagem silenciosa, interna. 

Ao analisar o movimento constitutivo da linguagem, 
Vigotski (1989, 2001) não identifica o sussurro como uma 
etapa intermediária entre a linguagem interna e externa, con-
forme outras abordagens teóricas, uma vez que não há rela-
ção direta entre os aspectos estrutural, funcional e genético 
da linguagem. Em seus experimentos sobre o sussurro (ou a 
fala em voz baixa), o autor identifica essa forma de manifes-
tação do pensamento em crianças de cerca de três anos em 
situações de pressão social quando elas sentem necessida-
de de organizar suas ações por meio da linguagem. 

Experimentos6 realizados pelos colaboradores de 
Vigotski (1989, p. 27), em especial por Levina, identificam 
que a fala “surge espontaneamente e continua quase sem 
interrupção [...] aumentando em intensidade e torna-se per-
sistente toda vez que a situação se torna mais complicada 
e o objetivo mais difícil de ser atingido”. Ao propor proble-
mas práticos a crianças de 4 a 5 anos, constatou-se que a 
verbalização “consistia na descrição e análise da situação, 
adquirindo, aos poucos, o caráter de ‘planejamento’, ex-
pressando possíveis caminhos para a solução de problema. 
Finalmente, ela [a fala] passava a ser incluída como parte 
da própria solução” (p. 27-8). Em diversas situações de la-
boratório, Vigotski demonstra que a fala e a ação assumem 
importância semelhante para a criança quando busca atingir 
seus objetivos e que, quanto mais complexa a ação, maior 
é a importância que a fala adquire na operação realizada. O 
autor conclui que:

[...] as crianças resolvem suas tarefas práticas com a ajuda 
da fala, assim como dos olhos e das mãos. Essa unidade de 
percepção, fala e ação, que, em última instância, provoca a 
internalização do campo visual, constitui o objeto central de 
qualquer análise da origem das formas caracteristicamente 
humanas de comportamento (Vigotski, 1989, p. 28, grifo do 
autor).

Como características essencialmente humanas, Vi-
gotski identifica que a criança executa operações concretas 
de forma mais livre com a ajuda da fala e consegue executar 
procedimentos na solução de situações-problema que não 
estão presentes no campo visual imediato. Tal fato significa 
que a fala da criança atua como elemento mediador, como 
agente indireto capaz de incluir estímulos que não se fazem 

6  Vigotski identifica estes experimentos como sendo semelhantes 
aos desenvolvidos por Köhler com primatas, no entanto observa 
crianças diante de uma situação problema, quando se faz necessário 
o uso de instrumentos para tomar posse de objetos desejados pela 
própria criança, por exemplo, um doce.

presentes na ação imediata, planejando ações futuras. 
Outra característica apontada por Vigotski é a redução da 
impulsividade e da espontaneidade presentes nas ações 
dos primatas. A partir da fala, a criança planeja e executa as 
soluções elaboradas na atividade. A fala durante a ação pos-
sibilita à criança perceber-se, na atividade, como sujeito que 
executa e que planeja a própria ação.  Desta forma, a fala 

 [...] além de facilitar a efetiva manipulação de objetos 
pela criança, controla, também, o comportamento da 
própria criança. Assim, com a ajuda da fala, as crianças, 
diferentemente dos macacos, adquirem a capacidade de 
ser tanto sujeito como objeto do seu próprio comportamento. 
(Vigotski, 1989, p. 29, grifos do autor). 

O fato de a criança pequena exteriorizar seus pen-
samentos na forma de linguagem verbal, mesmo que não 
seja dirigida a outras pessoas, é identificada por Piaget 
como “linguagem egocêntrica”7. Recebe essa denominação 
justamente por não ser dirigida a nenhuma pessoa, por não 
ter caráter comunicativo e aparentemente ser dirigida a si 
mesma. 

Para Vygotski (1989) e colaboradores, essa fala 
externa, chamada de “fala egocêntrica”, deve ser entendi-
da como uma forma de transição entre a fala exterior e a 
fala interior. A sua função constitui-se na base para a fala 
interior e, na sua forma externa, assume característica de 
comunicação. Assim, à medida que a criança interage com 
as demais pessoas, a linguagem assume características de 
comunicação social, sendo dirigida a outras pessoas, pas-
sando a ser identificada como linguagem social.

Vigotski afirma que, para a criança, inicialmente, a 
linguagem tem uma função social, de comunicação com os 
demais sujeitos, e, posteriormente, assume função de pla-
nejamento nas diferentes situações-problema. Sendo assim, 
a linguagem egocêntrica

 [...] além de sua função puramente expressiva e de 
descarga, além do simples acompanhamento da atividade 
infantil, converte-se com grande facilidade em pensamento, 
no sentido próprio da palavra, assim dizendo, assume a 
função de uma operação planejada, ou de resolução das 
dificuldades que surgem no curso da atividade (Vigotski, 
2001, p. 35).

7     Segundo Luria (1987, p.110), Piaget interpreta o fenômeno de 
acordo com a concepção de que a criança quando nasce “é um ser 
autístico, um pequeno ermitão que vive em si mesmo, comunicando-
se pouco com o mundo externo”. Vigotski, no artigo El problema del 
lenguaje u el pensamiento del niño e la teoría de Piaget, cita o próprio 
autor na seguinte afirmativa: “Temos denominado egocêntrico o 
pensamento da criança, - disse Piaget -, tratando de expressar 
com isso que o pensamento segue sendo autista em sua estrutura, 
porém seus interesses não estão orientados exclusivamente para 
a satisfação das necessidades orgânicas ou das necessidades do 
jogo, como no autismo puro, mas que estão orientados também 
para a adaptação mental, semelhantemente ao pensamento adulto” 
(Vigotski, 2001, p. 35, grifo do autor). 
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A linguagem externa, nesta abordagem psicológica, 
caracteriza-se como social, uma vez que a criança se ex-
pressa sonoramente para comunicar-se com as pessoas. 
A linguagem, nos primeiros momentos de vida, é entendi-
da como mecanismo de contato social e manifestação de 
emoções e sentimentos. Ainda na função social, a lingua-
gem, nos primeiros anos de vida, é compreendida como 
instrumento de comunicação e manifestação de interesses 
pessoais, porém assume características mais elaboradas, 
fazendo uso de palavras que representam conceitos cons-
tituídos socialmente.

A inter-relação das falas externa e interna, social 
e egocêntrica, é percebida por meio de muitos processos 
de transição, ou seja, é identificada em diversas situações 
quando a fala assume características e funções que transi-
tam entre as particularidades da fala externa e da fala inter-
na. Uma dessas situações é identificada quando a criança 
se percebe incapaz de resolver, sozinha, um problema. Nos 
experimentos realizados por Vigotski e colaboradores, veri-
fica-se que as crianças, quando encontram dificuldade em 
executar uma ação, recorrem verbalmente aos adultos, pro-
curando descrever o método que utilizaram para executar as 
ações. A linguagem da criança assume a característica de 
instrumento de revisão das próprias ações. 

A fala externa, ou social, passa pela maior mudança 
diante do desenvolvimento da linguagem da criança a par-
tir do momento em que a fala socializada é internalizada. 
Diante da dificuldade na execução de uma atividade, na 
ausência do adulto, a criança recorre a si própria, verbali-
zando as ações executadas. A verbalização da ação, seja 
para o adulto ou para si própria, é interpretada por Vigotski 
como um plano de ação que revela a íntima conexão entre 
a fala socializada e a fala egocêntrica. No momento em que 
a criança recorre a si mesma para retomar as ações execu-
tadas, a linguagem assume “uma função intrapessoal, além 
do seu uso interpessoal. [Assim] a história do processo de 
internalização da fala social é também a história da sociali-
zação do intelecto prático das crianças” (Vigotski, 1989, p. 
30, grifos do autor). 

Nos experimentos realizados para a identificação das 
características da linguagem egocêntrica, são encontrados 
três aspectos distintos: a) manifesta-se como um monólogo 
coletivo evidenciando-se, com frequência, entre crianças 
que se encontram em grupos numa mesma atividade; b) ao 
participar do monólogo coletivo, a criança tem a ilusão de 
ser compreendida pelas pessoas ao seu redor; c) esta lin-
guagem apresenta, no seu aspecto externo, semelhança à 
linguagem socializada, ou seja, é audível e não se caracteri-
za como um murmúrio. Assim, Vigotski (2001, p. 315) afirma 
que “subjetivamente, sob o ponto de vista da criança, a lin-
guagem egocêntrica ainda não está separada da linguagem 
social (tem a ilusão de ser compreendida); objetivamente, 
sua situação (monólogo coletivo) e sua forma (vocalização) 
não se diferenciam da linguagem social”.

Para Vigotski, a linguagem egocêntrica assume ca-
racterísticas e funções específicas. 

A linguagem egocêntrica é interna por sua função, é uma 
linguagem para si mesmo, que se encontra no caminho de 
passagem ao interior, é uma linguagem meio incompreensível 
para os que rodeiam o sujeito. É uma linguagem que brota 
interiormente, de forma profunda no comportamento da 
criança, porém fisiologicamente é, ainda, uma linguagem 
externa, e não manifesta a menor tendência a converter-se 
em sussurro ou em qualquer outra forma quase inaudível. 
(Vigotski, 2001, p. 108).

Sob essa perspectiva, concebe-se que a linguagem 
egocêntrica é interna, uma vez que tem a função de ser 
organizada para o próprio sujeito como instrumento que se 
estabelece como meio e fim do próprio pensamento, mas 
se manifesta no processo de comunicação social de forma 
externa. Assim, Vigotski (2001, p. 108) entende que “a lin-
guagem se converte em interna psicologicamente antes que 
fisiologicamente”.

Tal concepção é de extrema relevância para a psi-
cologia histórico-cultural e para os processos educacio-
nais, pois ilumina a compreensão de que o movimento da 
linguagem nos seres humanos integra-se numa dimensão 
interfuncional à constituição das demais funções psíquicas 
superiores, ampliando os nexos entre as mesmas. Esse fato 
não exclui a importância da constituição fisiológica das fun-
ções mentais, mas identifica que, a partir das relações es-
tabelecidas na atividade humana, o ser humano constitui-se 
primordialmente no aspecto psicológico e posteriormente no 
aspecto fisiológico. 

Concebe-se, a partir da constatação de Vigotski, que 
a constituição fisiológica das funções superiores, dada numa 
determinada condição de existência dos sujeitos, pode 
ser transformada mediante as diversas ações de que eles 
participem, em diferentes atividades humanas e, particular-
mente, na atividade educativa. Assim, não se concebem as 
bases biológicas como determinantes para constituição das 
funções superiores, mas ser por meio da mediação da cultu-
ra nas diversas atividades humanas que levam os sujeitos a 
se constituírem psíquica e fisiologicamente. 

Essa compreensão nos leva a uma inversão na com-
preensão da realidade se tivermos como referencial teórico 
aquele que hegemonicamente vem sendo definido como as 
bases psicológicas para o desenvolvimento infantil e para a 
aprendizagem, ou seja, não se trata da dimensão biológica 
que define as possibilidades para a aprendizagem, mas da 
aprendizagem que cria possibilidades para a transforma-
ção da condição de existência como humanos. Segundo 
Vigotski (2001), a base biológica somente pode ser consi-
derada como a condição para a aprendizagem em casos de 
defectologia; mesmo assim, pelas vias compensatórias, as 
funções superiores podem ser potencializadas, dependendo 
das singularidades dos sujeitos e das atividades em geral e, 
em especial, da atividade educativa de que eles participem. 
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A atividade educativa no movimento de 
internalização de conceitos

Vigotski (2001) identifica quatro etapas fundamentais 
do movimento de internalização dos conceitos no processo 
de investigação sobre o uso de signos na constituição das 
operações mentais da criança. A primeira etapa é denomi-
nada pelo autor como “primitiva ou natural”. Consiste nas 
primeiras fases do desenvolvimento humano e corresponde 
à linguagem pré-intelectual e ao pensamento pré-verbal. 
Essa fase é própria da criança pequena, que emite sons 
para chamar a atenção das demais pessoas, ou, ainda, para 
designar objetos que deseja pegar. Trata-se de uma fase 
em que a emissão sonora se estabelece como ferramenta 
de contato com as demais pessoas. É a forma primária de 
emissão da linguagem externa, social.

A segunda etapa é denominada “ingênua”. Corres-
ponde a uma fase em que a criança associa as propriedades 
do próprio corpo e dos objetos que a rodeiam aos termos 
linguísticos que a identificam socialmente. De acordo com 
Vigotski (2001, p. 109):

[...] esta etapa se perfila com extraordinária nitidez na 
evolução geral da linguagem da criança e se manifesta de 
forma que o domínio das estruturas e formas gramaticais se 
antecipa nele ao domínio das estruturas e operações lógicas 
correspondentes a essas formas. 

Nessa fase, verifica-se que a criança já estabelece 
vínculo entre o signo e o significado da palavra. A linguagem 
assume função comunicativa propriamente dita. Por meio 
das palavras apreendidas nas interações sociais, a criança 
posiciona-se em relação aos sujeitos e objetos com que in-
terage na forma de linguagem externa.

Tendo-se como referência que a criança, nas primei-
ras etapas de internalização dos conceitos, desde os primei-
ros momentos de vida se integra a um determinado contexto 
social, todas as formas de comunicação vivenciadas por 
ela serão determinantes para a apropriação de significados 
sociais que permeiam a cultura familiar (ou de seus cuida-
dores), valores, conceitos, hábitos, concepções de mundo 
que são mediados pelas relações interpessoais. Trata-se 
dos primeiros momentos da atividade educativa que visa à 
inserção da criança no contexto social. 

A terceira etapa é denominada “fala egocêntrica da 
criança”. Caracteriza-se pelo uso de signos externos na re-
solução de tarefas psíquicas. “É a etapa tão conhecida de 
contar com os dedos da aquisição da aritmética, a etapa dos 
signos mnemotécnicos externos como apoio à lembrança” 
(Vigotski, 2001, p. 109). Entende-se que, nesta etapa do de-
senvolvimento da linguagem, haja um planejamento mental 
das ações da criança mediado por instrumentos concretos, 
como recursos de memória, e por signos que se constituem 
em conceitos sociais apropriados anteriormente. Nesta eta-
pa, verifica-se a presença de ações abstratas que variam 
em qualidade, no entanto, os signos e os recursos externos 
são internalizados por meio da mediação do significado so-

cial que os objetos possuem. Evidencia-se a relação mútua 
entre a linguagem externa e a interna como constitutiva do 
psiquismo da criança.

Essa etapa antecede a posterior, denominada “cres-
cimento para dentro”. Vigotski a identifica, assim, ao compre-
ender que a linguagem externa se converte em linguagem 
interna. Torna-se possível identificar mudanças significativas 
no processo mental em relação à etapa anterior. 

Trata-se do cálculo mental ou da aritmética silenciosa no 
desenvolvimento da criança, é a denominada memória 
lógica, que utiliza relações internas na forma de signos 
interiores. Na esfera da linguagem, corresponde à fala 
interna ou inaudível. O mais notável neste sentido é que entre 
as operações externas e internas existe neste caso uma 
interação constante, as operações passam continuamente 
de uma forma a outra. (Vigotski, 2001, p. 109).

Nestas etapas, quando a criança é exposta a outras 
formas sistematizadas de relações interpessoais, como é 
o caso das creches, escolas de educação infantil e outros 
grupos sociais que cumprem funções semelhantes, o enten-
dimento de como se organiza a linguagem e o pensamento 
da criança em sua gênese por parte dos profissionais da 
educação é determinante para a definição das ações educa-
tivas. Estas ações devem ser definidas de forma intencional 
e sistematizada, visando à ampliação das relações interpes-
soais possibilitadas no contexto familiar. A compreensão de 
como ocorre a transformação da linguagem social ou exter-
na da criança para a linguagem interna pode definir ações 
pedagógicas que potencializem o desenvolvimento infantil. 

No contexto da educação formal, nos níveis do en-
sino regular, a apropriação da gênese do pensamento e da 
linguagem por parte dos profissionais da educação determi-
na o modo como é feita a compreensão e a interpretação da 
linguagem e das formas de organização do pensamento da 
criança. Compreender as manifestações do pensamento da 
criança mediada pelas diferentes formas de linguagem, em 
especial pela linguagem oral e escrita, pode determinar as 
formas de organização do ensino que visa à superação do 
pensamento empírico pelo pensamento teórico. 

De uma forma geral, essas relações se estabele-
cem na esfera da linguagem verbal, no entanto, deve-se 
salientar, segundo Vigotski (2001), que existem áreas do 
pensamento que não se vinculam, necessariamente, a essa 
forma de manifestação, inserindo-se também como função 
emocional-expressiva. 

Sobre a presença da fala egocêntrica em diferentes 
idades, identificamos, em sistemas semânticos fechados na 
aprendizagem de conceitos, que crianças escolarizadas per-
meiam suas falas decorrentes de processos dialógicos com 
momentos em que a fala assume características e funções 
próprias da linguagem egocêntrica (Bernardes 2006). Estas 
observações corroboram com a concepção de que este tipo 
de linguagem não se finda numa determinada etapa do de-
senvolvimento infantil, mas que se perpetua na organização 
do pensamento e da linguagem dependendo da necessida-
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de e das condições em que o sujeito se encontra, mediante 
sua organização mental diante de uma nova situação. 

Na particularidade da atividade pedagógica, como 
unidade dialética entre a atividade de ensino e a atividade 
de estudo (Bernardes, 2009), verifica-se, nas pesquisas 
empíricas com crianças escolarizadas nas séries iniciais, 
que, quando o educador se apropria do movimento histórico 
de constituição do psiquismo humano, o conjunto de ações 
executadas na organização do ensino altera-se (Bernardes, 
2006; Bernardes & Moura, 2009). 

As ações das crianças e do educador não são mais 
executadas e interpretadas como sendo realizadas de forma 
espontânea. As ações do educador em atividade de ensi-
no são entendidas e explicadas como ações organizadas 
intencionalmente, com a finalidade de potencializar o desen-
volvimento do psiquismo das crianças a partir das relações 
entre a fala e a atividade prática. Tal finalidade se objetiva na 
transformação da individualidade de cada criança pela me-
diação das significações na atividade pedagógica. As ações 
das crianças em atividade de estudo são entendidas como 
manifestações do movimento de apropriação da produção 
cultural humana, que se objetivam na constituição de seu 
psiquismo. 

O que poderia ser explicado como ações espontâ-
neas por parte da criança é entendido como manifestações 
que correspondem ao movimento histórico de internaliza-
ção do conjunto de códigos elaborado historicamente pela 
linguagem social, constituindo-se em linguagem interna e 
em pensamento abstrato. A mediação das significações na 
atividade pedagógica ocorre intencionalmente quando inse-
ridas num contexto cujos objetivos de ensino e de estudo 
correspondam ao fim desejado, à sua finalidade, ou seja, 
quando as ações do educador e dos educandos visam ao 
processo de humanização pela apropriação da produção 
cultural humana.

Algumas considerações
A partir da análise ontogenética do pensamento e da 

linguagem, os trabalhos de Vigotski e colaboradores apon-
tam para o fato de que a evolução do pensamento da criança 
é decorrente da influência de instrumentos mediadores na 
atividade humana. Neste sentido, as atividades práticas e as 
significações nelas mediadas, que representam as abstra-
ções do que é produzido pelos homens, assumem condição 
de destaque na psicologia histórico-cultural.

Nas atividades práticas, por meio da linguagem, são 
mediados os significados dos objetos materiais e ideais, 
conceitos em desenvolvimento pela própria historicidade 
da produção humana. Os significados sociais dos objetos 
são de ordem supra-individual e necessitam ser apropriados 
pelos sujeitos para que eles se humanizem, ou seja, possam 
compartilhar da cultura elaborada historicamente, desenvol-
vendo potencialidades universais, humanas genéricas.

Não se trata exclusivamente da apropriação da cul-
tura elaborada por um grupo social ou por uma sociedade 
específica, mas, quando nos referimos à apropriação da 
produção cultural humana, damos ênfase à necessidade de 
superação das condições próprias do ambiente em que os 
sujeitos convivem e se integram, uma vez que se limitam às 
condições particulares da condição humana. 

Trata-se de uma dimensão ética pautada na neces-
sidade de criar possibilidades reais na atividade educativa, 
em particular na atividade pedagógica, para que os sujeitos 
ampliem as possibilidades de acesso à cultura elaborada 
historicamente. Tal posicionamento não desconsidera, ou 
não deixa de valorizar culturas locais, particulares, próprias 
de grupos segmentados. 

Concebemos que toda produção cultural deva ser 
mediada nas atividades educativas, pois devem ser enten-
didas como produto da atividade criativa e intelectual do 
homem. No entanto, quando se visa à potencialidade do 
humano no homem, necessariamente precisa-se alargar os 
limites do ambiente e da cultura local para que se superem 
as possibilidades particulares de existência em busca das 
possibilidades universais do ser genérico, nos sujeitos indi-
viduais. 

Consideramos que, para se objetivar a dimensão 
universal nos sujeitos individuais, há de se relevar o conhe-
cimento universal a ser mediado nas atividades educativas, 
uma vez que este amplia os limites da produção local no 
desenvolvimento das potencialidades humanas. Trata-se de 
universalizar as condições de existência dos sujeitos, me-
diada pelo conhecimento entendido como produção humana 
universal elaborada historicamente.

Nestas condições, criam-se possibilidades para a 
constituição do homem a partir da relação sujeito-objeto, 
mediada pela atividade humana. A concepção marxiana 
de constituição do real manifesta-se quando o homem, em 
atividade, transforma a natureza e se transforma. Tais prin-
cípios são norteadores da compreensão da constituição do 
humano no homem, ao mesmo tempo em que nos reporta 
à compreensão da totalidade na constituição do homem a 
partir da materialidade da condição humana, constituída 
historicamente. Assim, reportamo-nos aos pressupostos 
marxianos para afirmar que é na atividade que o homem se 
constitui na relação com a natureza (interna e externa) e a 
transforma. 

As significações são mediadas nas atividades huma-
nas, particularmente na atividade educativa. Entendemos 
que o que determina a condição de existência do ser ge-
nérico humano seja a atividade na qual os sujeitos se inse-
rem, no entanto, a atividade prática sem as significações se 
esvazia em si mesma, não se constituindo como meio de 
apropriação da produção humana elaborada historicamente. 
Há de se considerar a unidade entre a atividade e as signi-
ficações para que os motivos desencadeadores das ações 
estejam relacionados aos objetivos e aos fins da atividade. 
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No que se refere ao objeto deste estudo, tem-se que 
os princípios psicológicos que criam possibilidades para que 
a educação atinja o seu fim consideram que a condição de 
existência dos sujeitos como ser social determina o modo 
de organização das ações na atividade educativa. Assim, 
resgatamos a concepção marxiana de que a consciência é 
determinada pela vida, e não o inverso, ou seja, a consciên-
cia não determina a vida, é determinada por ela. Fato que 
nos leva a considerar que o educador somente pode organi-
zar a atividade educativa e/ou pedagógica que cumpra sua 
finalidade se a sua formação e sua condição de existência 
forem pautadas nos pressupostos que expliquem a existên-
cia humana a partir da vida social.

Nas sociedades atuais, onde as relações de poder 
se fundem nos princípios de perpetuação das relações 
econômicas e políticas pela dominação do capital e pela 
desigualdade social e econômica, o que se verifica é o esva-
ziamento dos pressupostos que poderiam criar possibilida-
des de igualdade entre os homens pelo direito de acesso à 
produção material e não material elaborada historicamente. 

Estas relações de perpetuação do poder, próprias 
das organizações sociais que detêm o controle da produção 
e do capital, com dominação política, vêm se objetivando na 
formação do profissional da educação e na educação nacio-
nal, em todos os níveis de escolarização, assim como em 
outras áreas de formação humana. 

Defendemos que, pela atividade educativa, podem e 
devem se objetivar novas possibilidades de formação dos 
sujeitos, a partir da apropriação da condição humana do 
ser genérico pelos seres individuais. Para que tal intento se 
objetive em nossa sociedade, é necessário rever os funda-
mentos que organizam a nossa sociedade e os princípios de 
formação dos sujeitos de forma ampla e, especificamente, 
dos profissionais da educação, assim como precisam ser 
revistas as condições de trabalho em geral e, em especial, 
do trabalho realizado na atividade pedagógica, o trabalho 
educativo. 

Contraditoriamente, as condições de existência pos-
sível nas sociedades que têm como centro a valorização do 
capital (aspectos econômicos) e não a valorização do huma-
no (aspectos sociais) são definidas para que tais princípios 
de formação não se objetivem devido à necessidade de 
permanência das relações socioeconômicas instituídas. Atu-
almente, quando a desapropriação da produção humana é 
condição de existência na sociedade, e a alienação é histo-
ricamente presente no movimento de formação dos sujeitos, 
ainda assim consideramos ser necessário, e possível, criar 
possibilidades de superação (ainda que parcial) da condição 
alienada e alienante mediada na formação dos sujeitos. 

Esta é uma necessidade, um compromisso ético e 
político de quem luta pela educação como meio de trans-
formação da sociedade e da consciência dos sujeitos que 
a integram. 
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Preparacion psicológica de los estudiantes de 
pedagogía sobre la base del enfoque akmeológico

Zóbnina Tatiana Venérovna

Resumen

En el artículo se examinan las posibilidades de emplear el enfoque akmeológico para preparar psicológicamente a los futuros pedagogos. Se 
considera dicho enfoque como el sistema de principios, en los estudiantes, que está en la base de la formación de las premisas psicológicas de la 
autorrealización profesional y como la organización integral del proceso de su preparación psicológica (unidad integral de  finalidades, contenido, 
forma, métodos y medios). Se describe la experiencia de la autora en la preparación psicológica de los futuros pedagogos sobre la base del 
citado enfoque.
Palabras clave: Psicología, akmeología, aprendizaje.

Preparação psicológica de estudantes de pedagogía  
sob a perspectiva akemológica

Resumo

Neste artigo examinam-se as possibilidades de utilizar a perspectiva akmeológica para preparar psicologicamente futuros pedagogos. 
Tal perspectiva é considerada como o sistema de princípios que está na base da formação, nos estudantes, das premissas psicológicas de 
autorealização profissional e como organização integral do processo de sua preparação psicológica (unidade integral de  finalidades, conteúdo, 
forma, métodos e meios). Descreve-se a experiência da autora na preparação psicológica dos futuros pedagogos sobre a base da perspectiva 
citada.
Palavras-chave: Psicologia, akmeologia, aprendizagem.

Psychological preparation of students-teachers based on the 
akmeologichesky approach

Abstract

In this article we present some possibilities of applying the akmeologichesky  approach to psychological preparation of students-teachers . 
The Akmeologichesky approach is understood as a system of the principles  of education for students to have psyvchological preconditions of 
professional self-realization. It is a complete organization of process of their psychological preparation in unity of its purposes, maintenances, 
forms, methods and means. We describe the author’s experience of psychological preparation of students-teachers on the basis of this approach.
Key words: Psychology, akmeology, training.
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Introducción
Definimos el enfoque akmeológico aplicado a la 

preparación de los futuros pedagogos, por una parte, como 
el conjunto de principios en los que se basa la formación 
de las premisas psicológicas de su autorrealización en la 
futura actividad profesional y, por otra, como la organización 
integral (unidad de finalidades, contenido, formas y métodos) 
del proceso de preparación psicológica de los estudiantes; 
es decir, como un enfoque innovador en el sistema de 
capacitación profesional. 

Consideramos legítimo incluir, entre los principios 
de la akmeología (que estudia las leyes, los mecanismos 
y los procedimientos para alcanzar los más altos logros en 
diferentes áreas de la actividad humana), los concernientes 
a la  investigación de la actividad profesional eficiente 
y de su sujeto (determinismo, interrelación y desarrollo, 
carácter complejo), así como los del desarrollo del individuo 
en el camino que lo llevará a su nivel de akmé (sujeto y 
subjetividad, actividad, modelación, reflexión,  pasaje de la 
potencialidad a la actualización, optimización, formación de 
una concepción del Yo positiva). La relación existente entre 
los principios de la akmeología y los principios generales y 
particulares de la psicología condiciona la unidad conceptual 
de estas ciencias y es la base metodológica de elaboración 
del enfoque akmeológico aplicado a la preparación 
psicológica de los estudiantes.

La realización de los principios arriba enumerados 
posibilita formar, en los futuros pedagogos, las cualidades 
que los ayudarán a avanzar paulatinamente hacia 
rendimientos ejemplares en la actividad profesional. La 
formación de dichas cualidades se lleva a cabo sobre la 
base de la tesis, formulada por L. S. Vigotski, referida al 
papel rector de la educación (aprendizaje) en el desarrollo 
de la psiquis y en el concepto de zona de desarrollo 
próximo. Los principios citados determinan la metodología 
del sistema de preparación psicológico-akmeológica de 
los futuros pedagogos y complementan los principios 
didácticos generales, así como se reflejan en las finalidades, 
el contenido, las formas y los métodos de trabajo con los 
estudiantes. Al mismo tiempo, estimulan la posición activa 
de éstos como sujetos de la enseñanza y, posteriormente, 
de la actividad profesional.

Las principales finalidades de la preparación 
psicológico-akmeológica de los futuros pedagogos son:

-  que adquieran amplios conocimientos acerca 
del funcionamiento y el desarrollo de la psiquis; dominen 
los métodos de comunicación e interrelación con los 
alumnos; perfeccionen su capacidad reflexiva, empleando 
los conocimientos psicológicos adquiridos,  para analizar y 
evaluar los actos y acciones de las personas;

- que eleven su nivel de información en cuanto a la 
psicología de su futura profesión;

- que formen las orientaciones akmeológicas para 
su autodesarrollo (las que previenen la posible falta de 
desarrollo en su futura actividad profesional)  y para su plena 
autorrealización en las más diversas esferas de la vida;

- que se cree y fortalezca, en ellos, una actitud 
positiva hacia la profesión elegida, hacia sí mismo y hacia 
los circundantes;

- que tengan una actitud creativa hacia el trabajo y la 
capacidad para desarrollarla en la profesión elegida;

 -  que aumente su nivel de  reflexión;

-  que experimenten el deseo y tengan la capacidad de 
orientar a sus futuros alumnos hacia el logro de finalidades 
elevadas en la actividad social y ayudarlos a que obtengan 
los conocimientos y habilidades necesarios para ello.

Los principales objetivos de la enseñanza de la 
psicología en los institutos pedagógicos son poner al 
descubierto las potencialidades de los estudiantes y crear las 
premisas psicológicas para que sean capaces de realizarse 
como profesionales. Estos objetivos se logran durante la 
enseñanza de las disciplinas psicológicas correspondientes 
al plan de estudios. El bloque integral del sistema de 
preparación psicológico-akmeológico de los futuros 
pedagogos presupone orientarlos para que logren elevados 
resultados en la actividad de estudio y, posteriormente, 
profesional y alcancen el perfeccionamiento propio, lo que  
introduce una nueva dimensión en las finalidades de su 
preparación psicológica.

El pasaje de la formación exterior de objetivos a la 
formación interior de éstos está condicionado por la capacidad 
del sujeto de plantearse autónomamente objetivos y de 
programar sus acciones para alcanzarlos. El desarrollo de 
esta capacidad en los estudiantes se realiza en la actividad 
de estudio; aquí tiene gran importancia el cumplimiento 
de tareas de proyección de la actividad profesional. La 
psicología contribuye a proyectar correctamente el proceso y 
el resultado de la actividad pedagógica mediante la formación 
de ideas claras sobre las cualidades profesionalmente 
importantes de la personalidad del pedagogo y, sobre 
esta base, la creación, por los propios estudiantes, de las 
imágenes del “Yo real” y del “Yo potencial”, relacionadas 
con la profesión elegida. Los mecanismos psicológicos 
del desarrollo profesional consisten en la comparación de 
estas imágenes; en el establecimiento de sus diferencias; 
en la elaboración de la estrategia para acercarlas al modelo 
ideal de pedagogo y en los cambios (que se producen a 
consecuencia de ello) en la conciencia y autoconciencia de 
los estudiantes. 

La ampliación de los conocimientos sobre la esencia, 
los determinantes y las estrategias para alcanzar el akmé, 
así como sobre los niveles de productividad de la actividad 
pedagógica, constituyen un importante aspecto del bloque 
psicólogo-akmeológico de preparación de los futuros 



335

profesionales. Definimos el  “akmé” como el nivel más alto de 
desarrollo de la persona y lo consideramos cualidad formadora 
del sistema del conocimiento psicólogo-akmeológico; esto 
nos permite incluir en la temática akmeológica los siguientes 
aspectos: el problema multifacético de la autorrealización 
humanística de la personalidad; las cuestiones referidas al 
profesionalismo y la profesionalización de la personalidad; 
la problemática de la actividad creativa; los aspectos 
relacionados con el conocimiento propio y el autodesarrollo 
del sujeto. Todas estas cuestiones pertenecen, en parte, a la 
esfera de la ciencia psicológica y se estudian en los cursos 
de psicología general, evolutiva, pedagógica y social. Pero 
en una serie de aspectos ellas exceden los límites de la 
materia “Psicología” y dan al contenido de la enseñanza de 
ésta un carácter integral.

Partiendo de que la esfera principal de 
autorrealización de un adulto es su actividad laboral, 
nosotros vemos la posibilidad de vincular la akmeología 
profesional con aquellas ramas de la psicología que estudian 
las particularidades de la psiquis y del comportamiento de 
las personas de diferentes profesiones. En este caso, la 
akmeología, comprendida predominantemente como ciencia 
del profesionalismo, complementa a la psicología mediante 
la creación de akmeoprogramas, la descripción de los 
criterios del profesionalismo, la identificación de los niveles 
de productividad de la actividad, proponiendo la “clave” para 
el logro del akmé. El objeto de la akmeología se concretiza 
cuando se tiene en cuenta el carácter específico de unas u 
otras actividades profesionales.

En todos los tipos de actividad diferenciamos 
los planos motivacional y operacional y examinamos la 
motivación y las capacidades del sujeto como los principales 
factores psicológicos para el logro de altos rendimientos en 
cualquier trabajo. La síntesis de la psicología y la akmeología 
complementa, por una parte, la teoría akmeológica del 
profesionalismo al ampliar la comprensión de estos factores; 
por otra parte, esta síntesis requiere que se examine, con 
un enfoque en complejo, la cuestión sobre el sistema de 
factores y de condiciones no psicológicos necesarios para 
alcanzar un alto nivel de profesionalismo, así como sobre la 
calidad de los productos de la actividad. La elucidación de 
estos temas es importante tanto para la investigación de la 
estructura de la actividad como para la solución de una serie 
de problemas de la psicología pedagógica, de la psicología 
del trabajo y de la akmeología. 

Las posibilidades que tiene el sujeto de influir 
sobre sus recursos biológicos y sobre las condiciones 
socioeconómicas de su vida son limitadas;  a su vez,  la 
influencia de estos factores en el comportamiento humano 
está mediatizada por el desarrollo de las peculiaridades 
psicológicas de la persona. Por ello otorgamos una gran 
importancia, en el conjunto de factores y condiciones del 
desarrollo profesional,  a las disposiciones individuales y 
examinamos las posibilidades de establecer relaciones 
entre la akmeología y las disciplinas psicológicas que se 
dictan en los institutos pedagógicos. Durante las clases, nos 
referimos predominantemente a la esencia, los criterios y los 

medios para alcanzar la maestría pedagógica y analizamos 
junto con los estudiantes la eficacia de distintos sistemas 
educativos.

El contenido del curso de psicología general permite 
apoyarse ampliamente en el enfoque akmeológico. Están 
estrechamente vinculados con la akmeología temas como 
“La personalidad”, “La actividad”, “La comunicación”, 
“El carácter”, “Las capacidades”, “Las emociones y los 
sentimientos”, “La voluntad”. El contenido de estos temas, 
junto con el análisis de la fenomenología y de la génesis de 
lo psíquico, permite referirse detalladamente al problema de 
la interrelación de lo biológico y lo social; favorece que los 
estudiantes tomen conciencia de sí mismos como sujetos de 
la actividad de estudio y, posteriormente, profesional; que 
se forme en ellos una percepción y comprensión tal de la 
realidad pedagógica, en la que cada alumno es visto como 
personalidad poseedora de su Yo, que debe ser puesto en 
evidencia y desarrollado. La responsabilidad, creciente con 
los años, la autonomía de la personalidad, así como también 
el carácter condicionado de los logros del adulto por la 
“historia” de su desarrollo, en particular, por el carácter del 
microakmé alcanzado, legitima la inclusión de la temática 
akmeológica en el curso de psicología evolutiva. Ello 
implica, junto con la caracterización de las particularidades 
del desarrollo psíquico en la edad infantil, adolescente y 
juvenil (contenido fundamental de la preparación psicológica 
de los futuros pedagogos en esta disciplina), el análisis 
del funcionamiento de la psiquis humana en el período 
de madurez, ampliándose así el campo de la psicología 
evolutiva. El conocimiento en esta área puede coadyuvar 
a la utilización óptima de las posibilidades funcionales de 
los procesos psíquicos cuando alcanzan su máximo nivel y 
contrarrestar los períodos en los que involucionan.

El enfoque akmeológico supone también el análisis 
de los estadios  evolutivos de la vida desde el punto de 
vista del desarrollo de la autoconciencia, de su grado de 
sensibilidad (receptividad) al desarrollo de las cualidades 
indispensables para la actividad laboral y la creación.

Por ejemplo, en la edad preescolar se comienzan a 
formar el amor al trabajo, la aplicación, la organización de la 
conducta; en la edad escolar temprana, el carácter voluntario 
y la autorregulación de los procesos psíquicos, el plano 
interior de las acciones; en la edad adolescente y juvenil 
tiene lugar la autodeterminación personal y profesional. 
Dichas etapas van preparando la madurez profesional de la 
personalidad (Márkova, 1996). En nuestras clases dirigimos 
la atención de los estudiantes a la gran importancia que 
tienen los años infantiles para el desarrollo de la imaginación 
creadora y del reflejo del mundo circundante. Justamente en 
los años infantiles, señala S. D. Smirnov (1998) el proceso 
de creación, por el hombre, de su imagen del mundo ocurre 
muy rápidamente y todas las que surgen posteriormente, 
incluso las de la percepción, se basan en esa hipótesis 
inicial. 

La akmeología estudia predominantemente la 
madurez como la fase más productiva de la vida. Pero 
ella es la continuación natural del desarrollo del hombre 
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en los períodos anteriores: la infancia, la adolescencia, 
la juventud. Indudablemente, el adulto que posee una 
autoconciencia desarrollada es capaz de analizar el camino 
que ha recorrido, sacar las correspondientes conclusiones 
y corregir sus puntos de vista. Al convertirse en adulto, el 
hombre puede liberarse de las impresiones penosas que 
pudieran haber tenido lugar en su infancia y adolescencia. 
Sin embargo, es sabido que   las huellas que dejan las 
condiciones desfavorables de existencia se conservan 
durante toda la vida. Por ejemplo, son necesarios muchos 
años para compensar las insuficiencias de la educación (lo 
que no siempre se logra). Los períodos tempranos de la 
ontogénesis tienen una gran importancia para el posterior 
desarrollo psíquico y por eso resulta legítima la inclusión 
de conocimientos akmeológicos en los temas dedicados a 
los períodos evolutivos que anteceden a la adultez, cuando 
se forman las premisas de los resultados que se obtendrán 
en el período de florecimiento de las fuerzas creadoras del 
sujeto.

Es muy estrecha la relación existente entre la 
psicología pedagógica y la akmeología de la enseñanza 
(akmeología pedagógica). Así, el estudio del capítulo 
“Psicología del aprendizaje” puede coadyuvar a aumentar 
el nivel de independencia en la actividad cognoscitiva;  la 
“Psicología de la educación” puede contribuir a formar el 
sistema de relaciones con el medio circundante y consigo 
mismo.  La enseñanza de las ideas akmeológicas permite 
explicitar la esencia de este enfoque en la investigación de la 
actividad pedagógica y de la personalidad del pedagogo. El 
mismo, fundamentado teórica y experimentalmente por N. V. 
Kuzminá, consiste en poner al descubierto las peculiaridades 
de la actividad pedagógica (cuyos resultados se reflejan en 
los logros que alcanzan los alumnos), en la caracterización 
de los niveles de productividad obtenidos, en el análisis de la 
dinámica del desarrollo profesional del pedagogo. El citado 
enfoque, dirigido a la creación de una concepción integral de 
la formación profesional, complementa las investigaciones 
en el área de la psicología pedagógica, dedicadas, por lo 
general, al estudio de aspectos particulares de la actividad 
pedagógica o de cualidades aisladas del pedagogo; 
asimismo, da a los estudiantes conocimientos sobre la 
maestría pedagógica y sobre los medios para alcanzarla, 
contribuyendo así a la búsqueda de vías y medios para 
mejorar el nivel profesional.

En el trabajo con los estudiantes señalamos que 
el ascenso al akmé está ligado, por lo general, con el 
enriquecimiento de la experiencia de la actividad profesional 
(hallazgos personales de los que son autores los propios 
pedagogos). Cuanto más alto es el nivel de maestría, más 
significativos son los logros del sujeto en el trabajo, más 
amplio el campo de su creación. El profesionalismo del 
pedagogo está indisolublemente ligado con su capacidad 
creativa. El despertar de las fuerzas creativas del pedagogo 
es la condición indispensable de su crecimiento profesional.

La actividad creadora del pedagogo se parece, por 
su carácter, a la de investigación: sobre la base del análisis 
de los fenómenos observados, el maestro formula la tarea 

pedagógica y, utilizando los métodos y procedimientos 
de que dispone, busca las mejores vías para su solución; 
pronostica su actividad y la posible dirección del desarrollo 
de la personalidad de los alumnos y, basándose en los 
resultados previstos, organiza su labor.

En la actualidad se ha definido el carácter específico 
de la creatividad pedagógica, se han descrito sus fases y 
las características de la personalidad del pedagogo creativo. 
El problema central de la akmeología es la autorrealización 
creativa de la personalidad. En los marcos de este enfoque 
ha surgido una nueva rama: la akmeología creativa, que 
estudia las leyes de la formación profesional y del desarrollo 
creativo de la personalidad.

Al dirigir la atención de los estudiantes a la necesidad 
de una actitud creativa hacia su trabajo, es importante 
formar en ellos la disposición a emplear creativamente, 
en su futura actividad profesional, los conocimientos 
adquiridos; a la realización de su potencial individual, por 
medio de la creación de un sistema propio de actividad. Los 
métodos activos de enseñanza favorecen en gran medida el 
desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes.

La enseñanza de la psicología pedagógica permite 
prestar atención a la cuestión de la modelación del sistema 
propio de actividad. La “modelación” es uno de los medios 
para conocer la realidad objetiva. En la modelación el 
investigador utiliza el método de las analogías, de las 
“transducciones”, es decir, deducciones “de lo particular a 
lo particular”, en las que, en calidad de análogo del objeto 
complejo, se toma uno más simple y/o  más accesible a la 
investigación (Druzhinin, 2001).

En la capacitación de los pedagogos la modelación 
se comprende como la creación de un modelo analógico-
descriptivo del sistema de la actividad profesional 
(profesiograma), así como la elaboración del modelo de 
profesional y, sobre esa base, la construcción del modelo de 
enseñanza profesional.

En correspondencia con el enfoque basado en la 
actividad, la formación de las cualidades profesionales 
importantes implica la creación, durante el aprendizaje, 
de situaciones que reproducen (en la realidad o en forma 
de modelos) algunas de sus partes. Las contradicciones 
entre las exigencias que la profesión plantea y el nivel de 
conocimientos y capacidades alcanzado constituyen la 
fuerza motriz del desarrollo profesional de los estudiantes. 

Cuando éstos deben resolver tareas situacionales, 
imaginan las acciones que debe realizar el pedagogo en 
esos casos; también lo hacen cuando se forman la imagen 
del profesional, la imagen “Yo en el futuro”, que refleja 
sus necesidades y aspiraciones. Todas estas acciones 
imaginarias se fijan por medio de descripciones verbales.

En la modelación por medio de roles los estudiantes 
imitan la actividad del pedagogo en las distintas etapas 
del proceso de enseñanza y también cuando deben 
familiarizarse con los modelos de la actividad pedagógica en 
diferentes niveles de productividad; su comparación ayuda 
a los futuros profesionales a formarse una imagen más 
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precisa del maestro y del profesor y de los objetivos que 
deben cumplir en su actividad.

Los conocimientos psico-sociales ocupan un 
importante lugar en el sistema de conocimientos profesionales 
del futuro pedagogo. La psicología social examina la persona 
como producto de las relaciones sociales, formadas en el 
proceso de la actividad, la que en sus inicios es colectiva, es 
decir, social por su naturaleza.  Sin embargo, la psicología 
social investiga los problemas de la socialización de la 
persona, de la comunicación y de la interrelación personal, 
de grupos sociales pequeños y grandes sin relacionarlos, en 
la mayoría de los casos, con los problemas de la profesión. 
La síntesis de la psicología social y la akmeología, en cuya 
base está el problema multifacético de la influencia de las 
comunidades sociales (profesionales, nacionales, étnicas, 
familiares, etc.) en el logro de resultados significativos en 
la vida del individuo, permite estudiar más ampliamente el 
problema de los factores (tanto objetivos como subjetivos)  y 
de las condiciones de autorrealización de la persona.

La comunidad profesional es una de las variantes 
de la unión social de los individuos, organizada para llevar 
a cabo tareas comunes a sus integrantes. Es evidente 
que el estilo de dirección del colectivo laboral, el carácter 
de las interrelaciones personales que en él existen, etc., 
influyen en la dinámica de la capacidad de trabajo y en el 
crecimiento profesional de sus miembros. El apoyo y la 
cooperación laboral, la ayuda mutua y la transmisión de la 
experiencia a los miembros más jóvenes de la colectividad 
son condiciones importantes del desarrollo personal y 
profesional del individuo.

Gracias a los “puntos de contacto” existentes entre 
la psicología social y la akmeología se hace posible la 
investigación profunda de la influencia que ejercen las 
comunidades sociales en el logro de altos resultados 
profesionales individuales. Se amplía así el estudio de las 
cuestiones referidas a la interrelación de los procesos de 
profesionalización, socialización e individualización del sujeto; 
a la influencia del estilo de dirección de las colectividades 
laborales sobre la dinámica del crecimiento profesional 
de sus miembros; a la influencia del clima psicológico en 
el colectivo de trabajo y el nivel de profesionalismo de sus 
miembros; a la interdependencia de las características 
psico-sociales de la colectividad profesional y la dinámica del 
desarrollo profesional de sus integrantes. Al mismo tiempo 
surge la necesidad de estudiar cuán competente es, desde 
el punto de vista psico-social, una determinada persona  
para realizarse profesionalmente. Debemos señalar que 
el propio carácter de su actividad profesional, así como 
la comunicación con los colegas y con los padres de sus 
alumnos contribuye, como importante componente de la 
capacidad profesional, a la formación de las habilidades 
psico-sociales del pedagogo.

La investigación de los problemas mencionados 
puede realizarse sobre la base teórica y experimental 
que han acumulado la psicología social y la akmeología. 
Por ejemplo, en la psicología social se emplean variados 
métodos de psicodiagnóstico que facilitan el estudio de 

los grupos sociales, de las relaciones interpersonales en 
ellos, así como las propiedades de la personalidad que 
influyen en el carácter de la interrelación del sujeto con las 
personas circundantes. Estos métodos pueden emplearse 
para resolver tareas de investigación más amplias, para el 
estudio de la dinámica del desarrollo de la persona hasta 
que alcanza su nivel de akmé. Aquí las características de 
los grupos (comunidades profesionales) y las capacidades 
“intersociales” (socio-perceptivas y comunicativas) del sujeto 
deben ser examinadas como factores de su autorrealización 
profesional.

Junto con el problema de las finalidades y el 
contenido de la educación, en los últimos tiempos se discute 
ampliamente la cuestión sobre las formas y métodos de 
enseñanza en las instituciones pedagógicas, formas y 
métodos que hemos reunido bajo el concepto de proceso de 
preparación de los estudiantes. A las formas tradicionales de 
enseñanza (conferencias, seminarios, actividades prácticas), 
se agregan otras más modernas (por ejemplo, organización 
autónoma de las tareas), las que presuponen el empleo de 
métodos activos: enseñanza programada,  problemática,   
interactiva, etc.

Basándonos en la teoría de P. Ya. Galperin acerca 
de la formación por etapas de las acciones mentales y de 
los conceptos, hemos elaborado una serie de tareas en las 
cuales la base orientadora de la acción programa el proceso 
de su asimilación, mientras que la parte ejecutiva exige una  
intensa actividad mental por parte de los estudiantes. Por 
ejemplo, para solucionar tareas de tipo lógico general se 
requiere la reflexión según las leyes de la lógica, dirigidas 
al análisis de las condiciones de las tareas planteadas. Se 
utilizan cuatro tipos de tareas: a) las que contienen todos 
los datos necesarios, sin datos superfluos; b)  las que 
contienen todos los datos necesarios y datos superfluos; 
c) las que no contienen datos superfluos, pero tampoco los 
indispensables; d) las que contienen datos superfluos, pero 
no todos los indispensables.

La parte orientadora de la acción se caracteriza 
por el hecho de que a los estudiantes se les presenta la 
secuencia general de las operaciones a realizar (analizar 
las condiciones de la tarea; poner al descubierto el tipo 
de tarea desde el punto de vista de la presencia de datos 
indispensables y superfluos; descartar la información 
superflua, neutral y no esencial o determinar que faltan 
datos; en ese caso, requerirlos del profesor o encontrarlos 
de manera autónoma; resolver la tarea). Ellos deben aplicar 
esta secuencia general para resolver el problema planteado. 

La solución de tareas de tipo psicológico general (que 
se construyen sobre la base de las contradicciones entre 
las características conceptuales y concretas de los objetos) 
forma en los estudiantes la capacidad de orientarse en los 
rasgos esenciales de lo que se busca, no tomar algunos 
fenómenos psicológicos por otros. Las tareas psicológicas 
generales que empleamos son [4]: 1)  los rasgos del 
fenómeno presentado parecen a aquéllos que caracterizan 
al buscado, pero en realidad son otros (“se parecen, pero 
no son los mismos”); 2)  los rasgos observados pertenecen 
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efectivamente al fenómeno buscado (“son parecidos y 
son los mismos”); 3)  los rasgos observados parecen no 
tener que ver con el fenómeno buscado, sin embargo son, 
justamente, rasgos suyos (“no parecen, pero son”); 4) según 
los rasgos observables del fenómeno se puede concluir que 
no pertenecen a éste (“no se parecen y no son”).   

En la enseñanza de la psicología estas tareas 
presuponen tomar en cuenta los siguientes aspectos: a)  la 
presencia de objetos que poseen rasgos análogos, lo que 
permite referir el objeto a uno u otro grupo por la semejanza 
de sus rasgos; b) la variedad de manifestaciones del mismo 
fenómeno psíquico; c) la subjetividad en la percepción de 
lo observado. Todos estos casos pueden ser causa de 
generalizaciones erróneas. Para minimizarlas, es necesario 
identificar los rasgos específicos de los objetos, haciendo 
así la generalización más correcta. 

Las tareas de tipo específico exigen la orientación en 
un determinado “campo objetal”, donde pueden encontrarse 
no sólo cosas (objetos), sino también personas, organismos 
vivos, etc.  Manifestaciones de la actividad psíquica 
pueden ser acciones, actos, expresiones verbales, mímica, 
movimientos plásticos, los que deben  identificarse y 
modelarse en forma de ilustraciones, descripciones verbales, 
etc.  En la etapa de formación de la base orientadora de 
la acción1 se identifican los rasgos indispensables  y 
suficientes del concepto que define el estado psíquico 
estudiado. La base orientadora de la acción se forma de 
manera tal que su composición (encontrar los objetos por 
rasgos conocidos; clasificarlos mentalmente para operar 
sólo con los objetos correspondientes; caracterizar a los 
objetos según los rasgos conocidos) sea completa. Los 
estudiantes construyen la base orientadora de la acción de 
manera autónoma, con ayuda del método general que se les 
presenta. Analizamos con ellos las situaciones que se dan 
en la actividad pedagógica; por ejemplo, utilizamos tareas de 
evaluación de la expresividad emocional, de determinación 
de las peculiaridades caracterológicas y psicodinámicas de 
los alumnos. La solución de tareas especiales favorece la 
asimilación de conceptos psicológicos, la formación de la 
habilidad para identificar y diferenciar diversos fenómenos 
psíquicos.

La estimulación de la actividad mental de los 
estudiantes, como condición más importante para  que 
asimilen eficazmente el material de estudio, se logra en 
gran medida por medio de la creación de situaciones 
problemáticas. La enseñanza de la psicología en los 
institutos pedagógicos ofrece amplias posibilidades para 
ello. En los marcos del material que deben aprender los 
estudiantes, el profesor, siguiendo el texto del manual 
o basándose en observaciones propias, puede plantear 
tareas-problemas, que exigen de sus alumnos la búsqueda 

1   Base orientadora de la acción: sistema de representaciones e 
ideas del sujeto acerca de la finalidad, el plan y los medios para 
llevar a cabo una acción a cumplir o que se está realizando. 
Concepto central de la teoría de P. Ya. Galperin. (Petrovski, A. V., & 
Yaroshévski M. G. (1985). Breve Diccionario de psicología. Moscú.: 
Politizdat, p. 221). 

de respuestas correctas. Utilizamos esta técnica tanto 
durante las clases teóricas como en los seminarios, 
empleando diferentes métodos de enseñanza problemática: 
exposición problemática, estudio compartido, método de 
investigación, aprendizaje creativo. En correspondencia con 
las reglas de dirección del proceso de asimilación de los 
conocimientos en la situación problemática, proponemos a 
nuestros alumnos una serie de preguntas o tareas, durante 
la búsqueda de respuesta a las cuales ellos descubren 
algo nuevo. Teniendo en cuenta la dependencia existente, 
establecida en la psicología pedagógica, entre la asimilación 
del material estudiado y las condiciones de su generalización, 
formulamos preguntas destinadas a poner al descubierto las 
peculiaridades de los fenómenos psíquicos y los métodos 
de su investigación, las leyes de desarrollo de la psiquis. 
Esto permite a los estudiantes utilizar los conocimientos 
adquiridos cuando analizan fenómenos similares en una 
amplia variedad de condiciones.

Los métodos interactivos, destinados a organizar 
la actividad conjunta de los futuros pedagogos con el 
objetivo de lograr cambios positivos en sus conciencias y 
comportamiento, constituyen un grupo especial de métodos 
activos de enseñanza.

Utilizamos ampliamente, dentro del grupo de métodos 
interactivos, el de la discusión. Aplicamos este método como 
medio de avanzar hacia la solución del problema por vía 
de la contraposición, la asimilación, el enriquecimiento de 
las posiciones sostenidas por los participantes cuando se 
deben comparar distintos puntos de vista, descubrir hechos 
contradictorios, discutir problemas complejos, analizar 
casos de la práctica pedagógica. En particular, la literatura 
psicológica y sociológica ofrece amplias posibilidades para 
organizar discusiones, pues en ellas se encuentran, con 
frecuencia, diferentes enfoques y clasificaciones. También 
se pueden utilizar, como material para organizar las 
discusiones, tareas de los cursos de psicología evolutiva, 
pedagógica y social.

El brain storm pertenece al grupo de métodos activos 
de aprendizaje. Pero el campo de su aplicación en la práctica 
de la enseñanza de la psicología es estrecho y se utiliza 
cuando es necesario mostrar a los estudiantes lo complejo 
de la solución de algún problema dado. En particular, lo 
usamos durante la discusión de los problemas relacionados, 
por ejemplo, con el comienzo de la escolaridad a los seis 
años, los vinculados a la enseñanza diferencial, etc.

Los métodos de juego, que también pertenecen 
a la clase de métodos grupales activos de enseñanza 
(didácticos, creativos, de roles, etc.), desarrollan el 
pensamiento de los estudiantes, favorecen la elaboración 
de hábitos de comunicación, la fijación de los conocimientos 
adquiridos, crean una atmósfera emocional positiva. Son 
ampliamente utilizados en la enseñanza de la psicología, 
pues permiten elevar el nivel de las motivaciones de estudio 
y cognoscitivas de los estudiantes y fortalecer el interés por la 
disciplina estudiada. Los juegos que favorecen las formas de 
colaboración creativa del pedagogo y sus alumnos producen 
un gran efecto educativo gracias a que existen momentos 
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de discusión sobre el grado de adecuación de unas u otras 
acciones. La presencia de estos momentos desarrolla una 
actitud reflexiva e investigativa hacia la actividad.

También el training (entrenamiento) se incluye en 
la categoría de métodos grupales activos. Por lo general 
se lleva a cabo en grupos especialmente creados para 
ello, durante un tiempo prolongado; tiene una estructura 
definida y se apoya en los principios establecidos de su 
organización. Partiendo de las tareas de preparación de los 
estudiantes, definidas en los planes de estudio, realizamos 
entrenamientos para lograr un comportamiento seguro frente 
a los alumnos, para acentuar el nivel de receptividad,  para 
facilitar la comunicación y la creatividad. Se pueden incluir 
dentro del grupo de métodos de training los de discusión y 
de juegos, que favorecen el desarrollo de las capacidades 
intelectuales y sociales de los alumnos.  En particular el 
training creativo incluye poner en conocimiento de los 
estudiantes los métodos para superar la inercia psicológica 
(brain storm, sinéctico, de objetos focales) y los destinados 
a incrementar las direcciones de búsqueda. La solución 
grupal de tareas puede ser considerada una modificación 
del método de brain storm. Los estudiantes utilizan métodos 
analógicos, de análisis morfológico de la estructura del 
objeto, de objetos focales, etc., cuando deben proyectar 
al final una parte el proceso de estudio, cuando realizan 
tareas destinadas a optimizar el proceso de aprendizaje, 
durante la búsqueda de alternativas para elevar el interés 
cognoscitivo de los alumnos. En la solución de tareas lógicas 
se utiliza, por lo general, el método de análisis morfológico 
de la estructura del objeto (o de la situación dada). Si los 
estudiantes experimentan dificultades para resolverlas, se 
emplea el método de preguntas de control (sugerentes), que 
favorecen el aumento de su actividad intelectual.

Todo método que produzca cambios positivos en 
la persona contribuye a su desarrollo. Puede tratarse de 
métodos de enseñanza y educación, de psico-corrección y 
psicoterapia, de entrenamiento para el crecimiento individual 
y profesional. Si el propio sujeto los crea y aplica, se los 
denomina de autodesarrollo. Son más bien psico-individuales 
que psico-sociales, por cuanto no existe la influencia directa 
del entorno social. Los métodos de autodesarrollo y los 
psico-sociales tienen, a fin de cuentas, finalidades comunes: 
el conocimiento de sí mismo y  la educación de la persona.

El problema de la autodeterminación de lo psíquico, 
de la identificación de la base intrapsíquica del desarrollo 
de la personalidad ocupa un importante lugar en la 
literatura psicológica contemporánea  (V. V. Znákov, D. A. 
Leóntiev, V. A. Petrovski, V. I. Slobódchikov). Teniendo en 
cuenta la relación entre la comprensión de sí mismo y el 
perfeccionamiento propio, incluimos, entre los métodos 
de autodesarrollo, los de auto conocimiento, así como 
analizamos los mecanismos psicológicos de formación 
del estilo propio, los métodos de educación propia,  los 
procedimientos de autorregulación, que una serie de autores 
correlacionan con el nivel de desarrollo de la personalidad 
(A. N. Leóntiev, S. L. Rubinshtein, L. I. Bozhóvich, P. Janet y 
otros). Diferenciamos los procedimientos de autorregulación 
en tres grupos: de carácter organizativo y de dirección; de 
desarrollo de las funciones psíquicas cognoscitivas y de 
autorregulación de estados emocionales. 

Debe considerarse el despliegue de la posibilidad de 
organizar por sí mismo la actividad como la capacidad para 
superar las contradicciones entre el volumen rápidamente 
creciente de los conocimientos y las posibilidades limitadas 
de su asimilación por parte de la persona. La elaboración 
del programa de autoorganización de la actividad es uno 
de los métodos para enseñar a planificarla. Semejante 
programación puede examinarse también como forma 
de actividad de los estudiantes, relativamente libres para 
estructurar su posición como sujetos del conocimiento y 
también como procedimiento de su preparación para que 
puedan crear un escenario profesional  propio.
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El lecho de Procusto o la convención sobre la 
competencia humana

Gloria Fariñas León

Resumen

El tema de las competencias ha ganado un gran espacio de debate acerca del desarrollo humano en la actualidad. Este ha reeditado su 
introducción por D. McClelland  en la Psicología de los años 70 con nuevas acepciones y usos que no siempre se ajustan a las exigencias de 
desarrollo de la Psicología como ciencia y profesión y tampoco a las demandas del perfeccionamiento de la educación, uno de los terrenos de 
mayor aplicación del concepto. El presente trabajo se plantea un análisis al respecto y persigue esclarecer las implicaciones conceptuales y 
prácticas del concepto. Se arriba a la conclusión, con argumentos diversos, de que el concepto de competencia, por una parte, tiene un contenido 
convencional que obedece a fines utilitarios e instrumentales, y por otra, que su empleo retrasa el desarrollo de la Psicología como ciencia y 
profesión. No obstante, el concepto puede ser utilizado en determinadas circunstancias, que son esclarecidas también. Las fuentes utilizadas 
para el análisis fueron las observaciones de la autora y la literatura publicada que conducen, a la vez, a un análisis histórico y cultural del término.
Palabras clave: Educación, competencias, desarrollo humano.

O leito de Procusto ou a convenção da competência humana
Resumo

A questão das competências ganhou um espaço importante nos debates atuais sobre o desenvolvimento humano. Estes permitiram reeditar o 
significado dado a este problema  por D. McClelland na Psicologia dos anos setenta, com novos significados e usos que nem sempre estão em 
conformidade com as exigências do desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão, e também não se apresentam suficientes para 
responder às  demandas da educação, como um dos maiores campos de aplicação do conceito. Este trabalho apresenta uma análise sobre o 
conceito em questão e procura esclarecer suas implicações do ponto de vista crítico. Argumentos diversos permitem concluir que o conceito de 
competência apresenta, por um lado possui um conteúdo convencional que atende a fins utilitários e pragmáticos e, por outro lado, seu uso atrasa 
o desenvolvimento da psicologia como ciência e como profissão. Contudo, tal conceito pode ser utilizado em determinadas circunstâncias que 
são esclarecidas neste artigo. As fontes utilizadas para a análise consistem nas observações da autora e na literatura publicada, o que conduzem 
por sua vez a uma análise histórica e cultural do  conceito.
Palavras-chave: Educação, competências, desenvolvimento humano.

The Procustean Bed or the Convention on Human Competence
Abstract

The issue of competences has won today a major forum for discussion on human development. The theme was reissued by D. Mc Clelland 
in the Psychology of the seventy, with new meanings and uses that not always conform to the requirements of development of psychology 
as a science and profession. Neither it conforms to the demands of advanced education, one of the largest fields of application of concept.In 
this  paper we analyse the issue, attempting to clarify theoretical and practical implications of the concept, from a critical standpoint. We found 
different arguments, about the the term  competence:  on the  hand, it has a conventional content due to instrumental and utilitarian purposes, 
and on the other hand, its use delays the development of psychology as a science and profession. However, the concept can be used in certain 
circumstances, which are also clarified. The sources we use for analysis were the author´s  observations and  the published literatura in the area, 
leading to a historical and cultural study of the concept.
Key words: Education, competences, human development.
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Introducción al problema
Adentrarse en los problemas del desarrollo humano 

en estos tiempos obliga, en cierto modo, al análisis sobre 
las competencias y la competitividad de las personas en las  
organizaciones, asimismo, a la consideración simultánea del 
progreso de la sociedad. A juzgar por la diversa literatura 
que se publica sobre esta cuestión a escala mundial, 
parece interesar a muchos investigadores y profesionales, 
especialmente a los profesores y, entre estos, a aquellos que 
trabajan en la educación superior. Se trata de una temática 
que exige una visión interdisciplinaria, para alcanzar una 
comprensión y explicación de profundidad a fin de ser 
aprovechada con plena conciencia –cosa que será objeto del 
presente trabajo–, no por obedecer a modas. Su definición 
en el campo de la Psicología, corresponde a  McClelland, 
autor estadounidense de orientación conductista social. 
Los trabajos más conocidos de McClelland trataron lo 
que él llamó la  motivación de logro y la sociedad de logro 
(1961); después el concepto de competencia (1973), muy 
coherente con ese tipo de motivación y sus atribuciones en 
el desenvolvimiento del ser humano. El concepto1, elaborado 
empíricamente partiendo de una amplia investigación acerca 
de las personas triunfadoras, denota que el éxito depende 
más de las características específicas (competencias) de 
estas, que de sus conocimientos, de su currículum o de los 
resultados que alcanzan en los tests de rendimiento. 

Las competencias, son consideradas como conductas 
necesarias para el desempeño laboral exitoso (o sus 
indicadores observables), y fueron adoptadas por muchos 
departamentos de recursos humanos, desde hace algún 
tiempo,  a modo de añadir valor a las empresas, y a la vez, 
como criterio para seleccionar el personal. También,  durante 
los últimos quince años, las competencias se han convertido 
en patrón de medida de la calidad de la educación superior 
(igualmente de la educación general). Por su parte, los 
diccionarios refieren el término competencia en el lenguaje 
común, con un contenido bastante similar al asumido por las 
diferentes instituciones2. 

El Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE, 2009) plantea en su primera acepción del concepto 
competencia: la oposición o rivalidad entre dos o más 

1   No es justo olvidar en esta historia a autores como  Chomsky 
(1972), quien utilizó el vocablo para referirse al dominio de la 
lengua; tampoco a  Parsons, quien ya en 1949 elaboró un esquema 
conceptual que permitía estructurar las situaciones sociales, según 
una serie de variables dicotómicas. Una de ellas era el concepto 
de logro, orientado a la valoración de las personas por la obtención 
de resultados concretos; entre otros autores, que de cierto modo 
anticiparon el concepto. No obstante, en las publicaciones actuales 
no siempre refieren estas fuentes.
2    El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba las considera 
del siguiente modo: 

un conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y 
actitudes que son aplicados por el trabajador en el desempeño 
de su ocupación o cargo en correspondencia con el principio de 
idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos 
y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para el 
adecuado desenvolvimiento de sus funciones (1999, artículo3).

personas que aspiran a la misma cosa, al que agrega: 
situación entre empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando el mismo producto. En una 
segunda acepción, considera: pericia, aptitud, idoneidad 
para hacer algo o para intervenir en un asunto determinado; 
igualmente señala: atribución legítima a un juez u otra 
autoridad para el conocimiento o la resolución de un 
asunto. El diccionario portugués de Buarque de Holanda 
(2010), plantea las acepciones en orden inverso y señala 
como significado: capacidad, habilidad, aptitud, idoneidad. 
Se observa el vínculo entre competencia y competitividad, 
ambos tienen la misma raíz lingüística y en la práctica  
suelen considerarse juntos. Estos diccionarios sólo abordan 
los usos comunes, mientras que WIKIPEDIA (2010),  amplía 
la acepción refiriéndola a distintos campos de trabajo, 
lo que considera una vulgarización del término inicial y 
cotidiano. Estos campos son: el Derecho, la Administración, 
la Contabilidad  y la Psicología. En este último iguala las 
competencias a las habilidades (Fähigkeiten en alemán y 
abilities en inglés). 

Canário (1999), refirió la existencia de ciento 
veintitrés significados del término, lo que destaca, por una 
parte, el interés en la expansión del concepto, y por otra,  
la imprecisión en su utilización.  La definición del concepto 
de competencia, contiene, de forma alternativa o conjunta: 
habilidades, capacidades, actitudes, entre otras formas de 
la vida espiritual.  Con cierta frecuencia aparece igualado 
al concepto de habilidad o al de capacidad. Es marcado el 
interés por su uso globalizado, a pesar de su variado empleo. 
No  parece haber imperado hasta hoy, una torre de Babel 
tan animada, como la provocada por este tema. Cuando se 
utiliza el vocablo “macroconcepto” –aún con la borrosidad 
que admite la “Ciencia de la Complejidad” entre los límites 
de las diferentes construcciones teóricas–, la mayoría de los 
interesados sabe de qué se habla, en cambio, no ha ocurrido 
de modo similar con el de competencia.

Tiene valor agregar, que el término ha sido asumido 
por las organizaciones transnacionales encargadas de la 
evaluación de los servicios educacionales, lo que ha dado 
lugar a su difusión como requisito de análisis y de prácticas 
en este campo. Se trata de un concepto entronizado gracias 
a la globalización (Ramonet, 1998). La agencia europea 
Tuning (2007), entre otras,  asume  el concepto para apoyar 
las metodologías que emplea en la evaluación y acreditación 
de los planes y programas de estudio de las universidades 
iberoamericanas (Tuning AL). También existen Tuning 
EUROPEA y Tuning EEUU.  Esta organización defiende las 
competencias en el sentido de praxis, para lo que articula 
teoría y práctica, conocimientos científicos y saberes tácitos 
provenientes de las experiencias laborales y de vida. Tuning 
considera anacrónico el contenido de la definición como 
hacer focalizado en la realización de tareas (principalmente 
en los campos profesionales y académicos), y lo sustituye 
por la acción informada y orientada de manera reflexiva. 
También incluye en el concepto de competencia, diversas 
dimensiones de la personalidad, con independencia de su 
grado de esencialidad, mediación y jerarquía en el desarrollo 
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del educando. Al respecto plantea la necesidad de “combinar 
dinámicamente conocimientos, habilidades, capacidades 
y valores (2007, p.5)” con la intención de convertirlo en 
una idea máximamente abarcadora, dada la complejidad 
creciente de la cultura y del desenvolvimiento humano. 

Merece recordarse, que por detrás de estos 
planteamientos está el proceso de Bolonia, datado en 
los años noventa, y revitalizado sistemáticamente en el 
presente siglo, con las miras de crear un espacio europeo 
de enseñanza superior cohesionado, competitivo y atractivo 
para docentes y estudiantes de ese continente y de terceros 
países. Además, capaz de articular, de algún modo, a los 
actores entre sí (profesores, profesionales y empleadores) 
y de promover el empleo de los graduados, a la vez que  
favorecer la movilidad de estos.  Debe reconocerse, que 
Tuning hizo una gran contribución al sistema europeo sobre 
la acumulación y transferencia de créditos. Sistema que 
encuentra en las competencias el denominador común, que 
sustenta las transacciones crediticias esperadas para captar 
los profesionales más competentes de diferentes países 
(Carrington & Detragiache, 1999). Dicha organización 
subraya, que las competencias están asociadas a 
la competitividad. Entre las competencias genéricas 
estandarizadas para América Latina, dicha organización  
planteó las siguientes en el mismo documento referido 
anteriormente (no se abordan las competencias específicas, 
por no considerarse necesarias para el análisis):

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica.
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión.
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
6. Capacidad de comunicación oral y escrita en la 

propia lengua.
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8. Habilidades en el uso de las tecnologías 

(información y comunicación).
9. Capacidad de investigación.
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanen-

temente.
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información de fuentes  diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir (liderazgo) 

hacia metas comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio 

ambiente.
21. Compromiso con su medio socio-cultural.

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad.

23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales.

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma.
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.
26. Compromiso ético.
27. Compromiso con la calidad.

Al comparar los inventarios de las competencias 
genéricas elaborados por el proyecto europeo y por el 
latinoamericano, Tuning observó 22 competencias fácilmente 
comparables en ambos casos. El proyecto latinoamericano 
incorpora 3 competencias más: responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, compromiso con la preservación del 
medio ambiente y compromiso con el medio sociocultural. 
No fueron consideradas 3 competencias del proyecto 
europeo en la versión latinoamericana: conocimiento de 
culturas y costumbres de otros países, iniciativa y espíritu 
emprendedor y motivación de logro. 

En el ejemplo que expone Tuning, se iguala la 
competencia con el conocimiento, la habilidad, la capacidad, 
el compromiso o los valores, sin aclarar el vínculo intrínseco 
entre estos para designar distintos aspectos del desarrollo 
humano. Es el caso de las competencias 4, 5, 6, 8, 26, entre 
otras del inventario que repiten lo mismo. Tuning busca la 
integración en el sujeto, a través de cuatro factores. El primer 
factor, por ejemplo, abarca siete formas de capacidad, una de 
habilidad, una de conocimiento y el proceso de aprendizaje y 
similarmente en los siguientes factores. 

A favor y en contra de las competencias: ¿cuál es 
la historia?

No se puede negar, la ocurrencia y desarrollo de las 
competencias. La permanencia o quiebra de las empresas 
depende en determinada medida de la competencia y de la 
competitividad de sus empleados y directivos. Por otra parte, 
qué sería de un nadador, de un pelotero, de un futbolista en 
certámenes nacionales o internacionales, sin ser competente 
y sin saber competir. El interés en estos casos es la lucha 
por la calidad y la preponderancia, lo que no significa que 
todo lo que tiene calidad tenga que haber sido motivado por 
la competitividad. Las competencias operan, luego existen. 
No obstante, su conceptuación exige un análisis más 
profundo, básicamente en cuanto a su origen, naturaleza, 
implicaciones éticas y necesidades de aplicación. Del 
mismo modo, la incidencia de su significado en el desarrollo 
de la ciencia, sobre todo en lo tocante a la concepción del 
desarrollo humano. 

La aceptación tácita de los conceptos de competencia-
competitividad, ha ayudado a su establecimiento prioritario, 
como si fuera obvia su necesidad. Algunos autores han 
hablado del credo de las competencias. El origen del 
concepto, hay que buscarlo más allá de las definiciones: en 
el contexto socioeconómico de su aparición; especialmente 
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en el caso de  McClelland, ya que este trata de insertarlo en 
el terreno de la motivación y del desenvolvimiento humano, 
en una manera más amplia e influyente que Chomsky. El 
concepto de competencia está intrínsecamente ligado, 
por una parte, al de motivación de logro, y por otra, al de 
sociedad de logro –entendida como sociedad capitalista–,  
en cuyo seno, la competitividad tiene un peso decisivo. Se 
considera de este modo, que es la motivación de logro la 
que anima el desenvolvimiento socioeconómico de una 
nación determinada.  Las épocas en que son acuñados 
estos conceptos en los campos de la psicología social y de 
la motivación (década de los sesenta y luego de los setenta) 
y que alcanzan mayor propagación máxime en la educación 
(desde los años noventa), coinciden con momentos de 
altas (1944-1973) y posibles peligros en la economía de los 
Estados Unidos (desde 1973 hasta la fecha). 

Al hacer historia, debiera tenerse en cuenta que fue 
homo habilis la denominación dada por la antropología al 
ser humano que dominó, por primera vez, la elaboración 
de herramientas y el desarrollo de las habilidades para 
emplearlas, tanto en un plano material como espiritual 
(herramientas mentales). Esta denominación del ser 
humano como sujeto, tiene un valor histórico al mismo 
tiempo que cultural, principalmente para la ciencia. Su 
aceptación ha sido ya centenaria, y tiene mucho que ver 
con la conformación del concepto de sujeto en la historia. El 
concepto de competencia es propio de una época bastante 
posterior a la del  homo habilis –la era del homo sapiens 
sapiens– y se utiliza para denotar una finalidad específica del 
comportamiento, que no necesariamente deviene general, 
ni en los sistemas capitalistas renovados en tiempos del 
neoliberalismo3.

El término de habilidad por su origen, historia y 
extensión de contenido, incluye en sí mismo, el término de 
competencia4, que es particular de una etapa posterior de la 
evolución de la sociedad, aunque duradera. Si se hablara en 
un sentido estrictamente histórico y cultural,  no pragmático, 
la competencia sería un caso particular de las habilidades 
(aquella movida básicamente por la motivación de logro en 
la búsqueda de la competitividad)  y no a la inversa, como 
proponen sus divulgadores.  Sin embargo, la competencia 
trata de erigirse en calidad de categoría única e universal, 
capaz de incluir otros conceptos (valores, conocimientos, 
habilidades, capacidades, etc.), aún sin considerar la 
naturaleza específica de cada uno ni establecer un orden 
jerárquico o histórico entre ellos, respecto a la orientación 
del desenvolvimiento humano en su carácter integral. Es el 
caso de Tuning, de amplia geopolítica. Allport (1983, p. 35), 
llamaba a este gusto ecléctico de mezclar ideas de distinta 
naturaleza y jerarquía, prácticas “de nido de corneja”, porque 
3     Es natural que, el Banco Mundial (2002), esté interesado por el 
tema de las competencias en la educación, lo que por su contenido, 
merecería un análisis especial que no es posible hacer en esta 
oportunidad. Cito especialmente la dirigida a la educación superior, 
pero existen numerosas publicaciones de esta institución referidas 
a los distintos niveles de enseñanza. 
4    Ocurre de manera similar con este concepto de habilidad, 
respecto al de competencia en la época del homo sapiens sapiens.

estas aves suelen llevar a sus nidos, lo mismo una rama 
de árbol para alimentar a sus pichones, que un zapato. El 
término, por la variabilidad de su contenido, ajustable a los 
fines prácticos específicos, ha devenido una suerte de lecho 
de Procusto, en recordación al personaje de la mitología 
griega, que estiraba o serruchaba a los huéspedes que 
pernoctaban en su posada, para adaptarlos maliciosamente 
al tamaño de un lecho, que era secretamente regulable. Llama 
la atención que la idea de shopping center  sigue la misma 
lógica, quiere decir, ser un agregado de cosas diversas, cuya 
razón de estar juntas no obedece a su naturaleza particular, 
vínculo esencial o jerárquico, sino a una  necesidad práctica, 
en esta oportunidad: la necesidad de atraer los clientes al 
comercio, por la ventaja que ocasiona tener, en el mismo 
lugar: tiendas de vestuario, tiendas de alimentos, cine, 
teatro, cafeterías, restaurantes y otros lugares que servirían 
a diversos propósitos, lo que ahorraría tiempo a los clientes 
y conseguiría mayores dividendos para los dueños de los 
negocios. Raciocinio cómodo para la vida cotidiana, pero 
aplicado a la ciencia, banaliza la búsqueda de la esencia de 
las cosas que esta estudia.

Por otra parte, un inventario de competencias o 
de otras dimensiones -que siga la Lógica Formal como 
es el caso que se trata-, elude la visión profunda del 
comportamiento humano. Esto ha sido demostrado por 
diversos enfoques en la historia de la Psicología, que 
de alguna forma han buscado una concepción del ser 
humano, no basada en la integración estadística, sino en 
la integración de sentido o de sentido-significado de la vida 
como totalidad (Freud, Vygotski, Frankl, Allport, Pichon-
Rivière, entre otros, con independencia del nivel de acierto 
de cada uno de estos autores). El planteamiento de las 
competencias recuerda, por contraste, a autores como 
Catell (1972), cuya propuesta tuvo que recurrir al enfoque 
factorialista en la concepción de la personalidad (test 16 PF 
de Catell). A través de la combinación de factores, este autor 
hizo abstracción de la dialéctica del desarrollo humano con 
su emergencia característica de formaciones psicológicas, 
de alta complejidad, condicionadas histórica y culturalmente. 
Si  Tuning  se refiriera en su conceptuación a los límites 
entre los perfiles profesionales, a las responsabilidades 
de cada persona, a lo que compete hacer o saber a cada 
cual, sería admisible, además, es uno de los usos comunes 
tradicionales. A juzgar por el tratamiento metodológico y 
práctico del concepto, los participantes de esta organización 
parecen pretender una teoría, sobre el funcionamiento del 
desarrollo humano y de la personalidad. O lo que es peor, 
eliminar el concepto de personalidad para sustituirlo por una 
combinatoria de factores.

Esta óptica del asunto aleja a la Psicología  de las 
aspiraciones de la ciencia actual, al  proponer un regreso 
al positivismo (Sousa, 1984), al reduccionismo, en fin, a la 
simplificación del conocimiento sobre el ser humano y a la 
reificación de las dinámicas personales e interpersonales. En 
consecuencia, la vuelta a los mitos (Lukács, 1967). El propio 
McClelland en el prólogo de su libro intitulado The Achieving 
Society (1961), alude a su “ingenuidad” respecto a los temas 



345

históricos, y hasta refiere una anécdota acerca del rechazo 
que recibió de un colega –a quien reconoce como eminente 
historiador de Harvard–, al saber este que McClelland había 
tratado de escapar de todos los cursos de historia.

Además, hay que preguntarse si el ser humano 
debe ser competente y competitivo en toda circunstancia. 
Igualmente, si todo lo bueno por producir tiene que ser 
resultado de la competitividad. Es importante reconocer 
el nexo esencial entre competencia y competitividad, 
ambos constituyen una unidad conceptual, como zona 
de desarrollo próximo-situación social del desarrollo. Otra 
pregunta no menos importante sería: ¿Cuál es entonces 
el ideal de ser humano explícito o implícito en el enfoque 
de las competencias?. Es difícil imaginarse a  pintores 
y a compositores de música clásica como profesionales 
preferiblemente competentes y competitivos, lo que no quiere 
decir que no sean capaces de competir o de ser competentes 
en determinadas circunstancias. Resulta difícil también 
imaginarse a un empresario, de personalidad armónicamente 
integrada, como sujeto competente y competitivo en todas 
las esferas de la vida y en todo momento. 

McClelland interpreta un estudio muy interesante 
realizado por Berlew (1956), sobre la obra de Homero 
y Hesíodo en la Grecia Antigua, considerados como 
historiadores exitosos porque consiguen poner en palabras, 
lo que está en el espíritu de todos (1961, p. 147). El estudio 
consistió en analizar en la obra de estos autores, el monto 
del contenido referente al logro. Este se puntuaba en dos 
niveles: a) siempre que uno de los personajes de la narración 
analizada esté empeñado en alguna actividad competitiva la 
cual vencer o actuar de modo igual o mejor que los otros, 
lo que es declarado explícitamente, como de importancia 
primordial. b) Cuando este tipo de actividad esté implícito 
en las narraciones de los personajes.  McClelland comete 
aquí el mismo error de análisis señalado más arriba, porque 
absolutiza el contenido relacionado con lo competitivo en el 
texto, al no tener en cuenta el resto de la actividad cotidiana 
de los personajes y su engranaje con este. En otras 
palabras, se marginan contenidos que forman la totalidad 
del empleo del tiempo junto con la actividad competitiva.  La 
competitividad ocupa todo el lugar. Tampoco es un hecho, 
el dominio absoluto de la motivación de logro. Además, esta 
forma de motivación no es necesariamente intrínseca. Es 
memorable la anécdota del poeta que rompía sus poesías 
una vez terminadas, porque su recreación espiritual radicaba 
en componerlas. Habría que cuestionarse la competencia 
de este sujeto, porque su placer provenía del proceso de la 
creación, no necesariamente del resultado. La subjetividad 
humana es muy compleja y alcanza dimensiones de plenitud, 
no reducibles a una tipología, por ejemplo: ganadores versus 
perdedores, competentes versus incompetentes. Tampoco a 
la de resultados versus procesos. 

La Pedagogía, la Sociología y la Psicología 
tienen cierto retraso, con respecto a otras disciplinas, 
en la búsqueda de una concepción general del objeto 
de estudio para su análisis más cabal y profundo. La 
Psicología, al igual que las Ciencias Sociales en general, 

precisa explicaciones integradoras y profundas sobre 
el ser humano y su desenvolvimiento. La motivación de 
logro opera en conjunción con otras motivaciones, razón 
para no absolutizarla  al evaluar una obra prominente. 
La pertinencia, relevancia y fama de una creación, no 
obedece obligatoriamente a la tiranía de la motivación de 
logro de su autor. Cuando se habla de las competencias, 
se invoca o se actualiza, de alguna forma, el concepto de 
sujeto racional cartesiano, poniendo en riesgo la aspiración 
de un ser humano más pleno y movido por el bien común 
(Hinkelammert, 2006).

Siempre cabría la pregunta acerca de cómo el gusto 
estético –y su refinamiento– pudiera ser considerado una 
competencia o alguno de sus componentes. Hasta ahora, 
esto parece no haber interesado mucho para los efectos 
actuales, aunque el pragmatismo encontraría alguna 
razón útil para hacerlo. Cuán difícil resulta imaginarse a 
cantautores tan relevantes para la música universal como 
Silvio Rodríguez y Chico Buarque de Holanda, preocupados 
con su competencia profesional y la competitividad de su 
obra, que va más allá de los intereses comerciales (Britto, 
2005). El ideal sobre el “hombre de éxito”, ha sido analizado 
desde diversas perspectivas, por la caricaturización que 
representa del “deber ser” en su consideración más humana. 
Chaplin (1936) expresó dramáticamente en el film Tiempos 
Modernos, los efectos enajenantes del taylorismo como 
práctica organizada del capitalismo en el plano laboral, 
que sirve de alerta ante sus sucesivos regresos, aunque 
con otros ropajes. El término competencia, se presenta 
ahora en una visión dulcificada, como si hubiera perdido su 
naturaleza intrínseca, más allá del taylorismo, del fordismo, 
en la época de la globalización más acentuada que haya 
vivido la humanidad. 

Marcuse se opone a lo abstracto del pensamiento 
racionalista cartesiano, que entiende al individuo como sujeto 
ideal – el hombre unidimensional-, descartando el valor de 
lo corporal y de lo erótico imprescindibles para hablar del 
ser humano en lo cotidiano. Este autor remarca, al referirse 
al “extrañamiento bretchiano”, la posibilidad que este ofrece 
para que el ser humano reflexione sobre el poder alienante 
de la sociedad capitalista de su época. Decía: La lucha [...] 
contra su absorción en la unidimensionalidad predominante, 
se muestra en los esfuerzos de la vanguardia por crear un 
distanciamiento que haría la verdad artística comunicable 
otra vez (1968, p. 96). El hombre unidimensional es víctima 
de su propia impotencia y de la opresión continua de un 
complejo método de dominación (Borón, 2003). No por 
gusto resulta absurda la idea del pintor competente o del 
directivo competente en todos los momentos de su vida 
cotidiana. Se está hablando de una misma persona que 
funciona como totalidad, lo que es propio de las personas 
sanas, no alienadas. Marcuse  señala el distanciamiento del 
ser humano respecto al statu quo, a través del arte. El  arte 
implica inspiración, espontaneidad, recreación espiritual, 
no obedece estrictamente a la estructura medio-fin 
programable, lo que es propio de la racionalidad cartesiana, 
de la racionalidad instrumental. Esta racionalidad es la que 
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sustenta la teoría de las competencias, no es el caso del 
arte, a menos que responda a fines comerciales. Para él, es 
el arte, la salida del hombre unidimensional para vivir mejor.

La teoría de las competencias se ha tornado un 
retroceso en la ciencia. Como ya se apuntó, la vanguardia 
del pensamiento científico actual busca enfoques 
integradores y dialécticos. El análisis de cualquier inventario 
de comportamientos –es el caso Tuning–,  se realiza a 
través de técnicas como los clusters, el análisis factorial y 
la varianza, en otras palabras, la lógica de las mediaciones 
entre estos comportamientos, no es analizada teniendo en 
cuenta el funcionamiento real de la vida del sujeto, sino 
desde una lógica externa, formal, impuesta por el análisis 
estadístico. Es cuestionable un enfoque que no contribuya 
al desarrollo teórico de la ciencia y que solo produzca 
resultados prácticos. Si los epígonos de las competencias 
pretenden mostrar que el término es mera convención de 
fines utilitarios,  al menos debieran poner al descubierto la 
trama histórica y cultural en que se inserta su proposición. 
La presentación actual de sus ideas y prácticas, parece ser 
“incauta” ante la realidad de ambos condicionamientos.

No es ocioso mencionar que, en no pocas ocasiones, 
los especialistas que se dedican a la difusión de esta noción 
y a su práctica, desconocen las corrientes fenomenológicas 
de pensamiento -menos el enfoque materialista dialéctico, a 
no ser en su versión vulgar- porque siguen el pensamiento 
instrumentalista. Otro problema que se adiciona es que 
lo hacen con plena impunidad. El principio que prima es 
el utilitarista: si funciona, es cierto. La unidad estadística 
enfrentada a la unidad de sentido,  o mejor dicho, la tercera 
persona enfrentada al sujeto o al yo. Es el sentido de la vida, 
el drama de la vida, lo que da unidad al desenvolvimiento 
humano (Frankl, 1991). Si se lleva el análisis al plano 
reduccionista, es la motivación de logro lo que da unidad 
al sujeto competente-competitivo o a sus competencias, no 
su análisis estadístico. Para poder ver el papel del sentido 
de la vida, hace falta tener una visión verdaderamente 
dialéctica del desarrollo de la personalidad, lo que no ocurre 
por una mera declaración de su aceptación conceptual. Vale 
recordar que no se ha escuchado otra cosa en los debates 
sobre las competencias, que los cálculos numéricos de una 
u otra índole.  A lo que habría que agregar, que el lenguaje 
de las competencias se presta bastante bien para el ejercicio 
de la ingeniería del comportamiento, manera profesional de 
manipular a las personas o su control. 

Una educación que pretenda el desarrollo integral 
del educando, corre el riesgo de desviar su rumbo si sigue 
esta concepción, ya que más tarde o más temprano acabará 
sometiéndose al dictado de la fragmentación del desarrollo 
humano y de los fines utilitaristas. Una educación sigue 
sin reparo este dictado, cuando en alguna medida es o 
ha sido instrumentalista. La teoría de las competencias 
plantea a la educación, una visión abstracta sobre el 
ser humano y su desarrollo, al presentar una imagen 
fraccionada de comportamientos al margen de su unidad 
de sentido –y del sujeto que lo cohesiona–, no calculable 
por métodos estadísticos sino por análisis basados en una 

lógica dialéctica. Esa teoría es igualmente abstracta, por la 
sobrevaloración de comportamientos (competencias), que 
forman parte de una unidad de análisis mayor,  dado  su 
abarque y esencialidad: el drama humano como totalidad  
(Politzer, s.f.). El burocratismo encuentra en esta concepción 
un apoyo a su forma de comprender el desenvolvimiento de 
las personas en la educación u otros ámbitos, gracias a la 
afinidad, de base mecanicista entre ambas perspectivas. 

Si se analiza el concepto de competencia, a la luz del 
cálculo de los factores que presenta Tuning, la competencia es 
todo y parte al mismo tiempo, cosa que sería difícil de admitir 
aún en la lógica formal, que es la base del pensamiento de 
esta transnacional, como lo fue para McClelland, su impulsor 
más reconocido en el campo profesional. Además ¿por qué 
asumir un término tan cargado de una determinada ideología? 
¿Por qué esta prepondera? ¿Se trata de desideologizar 
otras ideologías? La designación del ser humano como 
homo habilis, homo sapiens u homo sapiens sapiens, nació 
bastante al margen de este debate entre ideologías para 
referir un hecho histórico y cultural constitutivo de lo que es el 
ser humano hoy.  A la luz de estas designaciones, el concepto 
de habilidad es más inclusivo o menos discriminador. Hasta 
los propios usuarios del término competencia igualan ambos 
con frecuencia. Los conceptos de ser humano, persona, 
sujeto y personalidad, educando, profesor, entre otros, son 
igualmente abarcadores y antecedieron también al concepto 
de competencia, en la historia de las ciencias sociales. Es 
posible que los autores del término y sus difusores, planteen 
la necesidad de que la antropología registre la aparición del 
“homo compĕtentis”.  O tal vez, rechacen el concepto de 
personalidad porque el examen factorialista del ser humano 
les impide ver su valor. Corresponde decir entonces, que las 
hojas de los árboles no dejan ver el bosque.

Acerca del lenguaje de la ciencia 

El taylorismo y el conductismo fueron contemporá-
neos, y no por casualidad tuvieron un mismo fundamento: 
el escenario socioeconómico de la primera mitad del 
siglo XX en Estados Unidos. Ambos perseguían la 
eficiencia del comportamiento humano para el éxito de la 
empresa capitalista. El taylorismo consiguió un método 
de organización del trabajo que permitía el aumento de la 
productividad mediante la máxima división de funciones, 
la especialización del trabajador y el control estricto del 
tiempo necesario para cada tarea. El conductismo demostró 
experimentalmente, lo que pretendía el taylorismo en la 
práctica social. Los conductistas han sido perspicaces, 
porque plantearon a través de la historia de la Psicología, 
diversas formas válidas para el aprovechamiento del 
potencial pasivo de la actividad humana (la manipulación del 
comportamiento), y ante la crítica por la desconsideración 
del potencial humano activo, encontraron pertinazmente 
formas tan lineales y mecánicas como las ya conseguidas 
(condicionamiento operante, variables intermediarias, 
necesidades de logro, motivación de logro, etc.). Las 
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aplicaciones del conductismo son muy conocidas en el 
campo de la Psicología, la Pedagogía y la Sociología. 
Es el caso de la Learning Village (Hren, 1978)  y de  Los 
Horcones tratada en Walden II  por  Skinner (1973). Al igual 
que muchos sistemas de pensamiento social experimental, 
el conductismo autocumplió su profecía, porque realizó sus 
fines y asumió este hecho como demostración válida de su 
ideario, sin someterlo a la crítica ética ni contrastarlo con 
otras ópticas sobre el desenvolvimiento del ser humano.

El conductismo ha sido uno de los enfoques más 
influyentes en el pensamiento de las ciencias sociales y 
las ciencias económicas del siglo XX, lo que persiste en 
el presente siglo. Ha sobrevivido, entre otras razones, por 
su capacidad mimética o de camuflaje. Esta capacidad ha 
estado a tono con la crítica de sus opositores, sin embargo, 
no para cambiar su lógica emblemática. Así surgieron 
nuevas formas de conductismo que preservaron su esencia 
nata, asumiendo solo formalmente las críticas cruciales 
de los otros enfoques. Por ejemplo, el Neoconductismo, 
el Conductismo Social, el Cognitivismo, etc. De manera 
similar, han aparecido más recientemente diversas variantes 
específicas de este mismo raciocinio (“miniteorías” en 
términos allportianos): las inteligencias múltiples y la 
inteligencia emocional, que intentan disimular su naturaleza 
originaria, al punto de parecer teorías humanistas.  Otra 
reedición del conductismo ha sido la concepción de las 
competencias y la competitividad propuesta por Tuning, 
analizada en este artículo. 

El conductismo sigue presente, entre otras  razones, 
gracias a que ha asumido  el lenguaje de los enfoques 
que lo han desacreditado. Así existen teorías conductistas 
y cognitivistas de la personalidad, pues es sabido que los 
humanistas norteamericanos, que fundamentaron sus 
concepciones en enfoques fenomenológicos, le dieron una 
batida importante. Pero no es propósito del presente trabajo 
echar por tierra, lo que representó el Conductismo para el 
establecimiento de la Psicología como ciencia positiva a 
principios del siglo XX, el problema es otro: su ideal de ser 
humano y la forma en que pretende establecer determinados 
cánones, sobre todo para la educación. Todas las versiones 
conductistas, ponen en riesgo la visión integral y dinámica 
del drama humano o la mecanizan. Por suerte, la obra de 
tantos escritores como Martí, Balzac, Dostoiévsky, hacen 
fehaciente la realidad, de que es el sentido de la vida de 
un ser humano, enclavado en una cultura y en un periodo 
histórico determinado, lo que propicia su unidad interna 
como sujeto o su enajenación cuando se trata de su pérdida, 
que en buena medida es fragmentación, esquizofrenización.  

Se ha dicho, y es cierto, que los seres humanos se 
parecen más a los cuentos que a las cuentas, aunque ellos 
también inventaron estas últimas. Los valores, los intereses, 
el gusto, las preferencias, la creatividad, entre otros 
procesos y fenómenos de la personalidad, no obedecen a 
programas de entrenamiento. Ellos constituyen un tejido de 
mediaciones bien complejo, no susceptible de inventariarse, 
por lo que escapan de alguna manera de la manipulación 
del otro (padre o madre, profesores, jefes, etc.). El cálculo 

estadístico, utilizados para analizar las competencias (las 
partes) es desigual al sujeto y a la personalidad (el todo) y a 
su narrativa. En el inventario de las competencias, subyace 
la creencia de que las dinámicas psicológicas operan de 
manera lineal por asociación (combinatoria). Es el eterno 
problema del reduccionismo, que parece no resolverse, sino 
reeditarse una y otra vez. 

El conductismo ha adoptado sistemáticamente 
nuevas formas para sobrevivir, lo que es lógico porque el 
capitalismo perdura. De esta manera, los conductistas han 
asimilado el discurso histórico culturalista, para adaptarlo 
a su esquema racional; manifestación de mimetismo, que 
significa la deformación del pensamiento de su opositor. 
Lo hacen de palabra, no de hecho (Fariñas, 2006). Así 
han recortado la comprensión del significado de ideas 
tan importantes como las de zona de desarrollo próximo 
y de situación social del desarrollo, en este último caso 
reduciéndolo a su mínima consideración, y con esto, han 
adoptado formalmente el ideario original. Es la lógica del 
utilitarismo, la que se impone: tomar lo que sirve a los 
fines prácticos trazados, no cambiar los fines, que es una 
de las cosas más criticadas. Lógica también  presente 
en el uso del término competencia. El  enfoque histórico 
cultural demostró la necesidad de la integración de todo su 
aparato conceptual para conseguir validez en cuanto a la 
comprensión y explicación del desarrollo humano, con un 
método más cabal, dialéctico y profundo, cosa no pretendida 
por el modelo conductista.

Es además, el gusto por las palabras, la confianza 
en ellas como sustitutas de la realidad. Porque se dice algo, 
ya es, ya existe. Porque se dice, todos lo creen. Lo que 
sucede es que el camuflaje mencionado solo puede lograr 
cierta efectividad en el campo del discurso, teniendo en 
cuenta que siempre hay personas dispuestas a creer en las 
apariencias. El discurso ha sido aquilatado en demasía por 
el Posmodernismo (Fariñas, 2006). La promesa no siempre 
conlleva su cumplimiento, además todo vale. Este camuflaje 
lingüístico opera como si la comunicación del ser humano 
pudiera sustituir su actividad, como si el hecho de decirlo o 
escribirlo en un inventario, lo hiciera operar efectivamente 
en la realidad. Claro está, es posible pretender la educación 
de la personalidad desde posiciones conductistas, lo que 
significaría esquematizar su comprensión. El neoliberalismo 
necesita un fundamento, de otra manera no operaría de 
manera eficiente a escala social. Estas formas de operar 
son las competencias, compatibles con el núcleo ideológico 
del sistema  en que se originó esta concepción en todas 
sus versiones. Las competencias responden al sistema de 
pensamiento eficientista sobre el comportamiento del ser 
humano y su desarrollo.

Los compromisos en la burocratización de la 
educación 

Los directivos de la educación superior, presionados 
por las transnacionales (Tuning, etc.) se  empeñan en la 
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instauración de diversas modalidades de la universidad-
empresa (unas son más absolutistas, mientras que otras 
actúan con cierta reserva logrando ser más sutiles o flexibles). 
El énfasis en estos casos se dirige a la productividad de 
las universidades y sus centros a cargo (de investigación, 
etc.). Productividad que se convierte en productivismo al 
plantearse, por ejemplo: estándares a alcanzar en detrimento 
de las consideraciones casuísticas o  emergentes  del 
proceso de enseñanza; rutinas fijas en la enseñanza que 
permiten lograr los “resultados esperados”, al mismo tiempo 
que violentan   la dialéctica natural del aprendizaje en el 
estudiante; controles sistemáticos hasta el último eslabón 
del proceso, que pudieran afectar el curso de la dinámica 
creativa de la educación e invadir la organización del tiempo 
de profesores y estudiantes; ponderación de las categorías 
evaluativas que buscan un rasero para la comparación 
entre instituciones o personas, que  necesitan reconocer  
su originalidad. Igualmente destacable es la intensificación 
del trabajo, por ejemplo, del profesor sometido a los 
estándares de horas, cantidades de resultados (artículos, 
patentes, etc.). en fin, toda una industria “fordista”, para la 
cual, las competencias constituyen su mejor dictado.  Las 
competencias son congruentes con la preponderancia de 
la motivación de logro en la sociedad de logro, nada más 
parecido a lo que se señaló sobre la universidad-empresa 
(de Sousa, 2006); ellas están concebidas en calidad de 
unidades programables y medibles, también susceptibles 
de diversos análisis estadísticos acostumbrados en estos 
casos. Ahora bien, si no es necesario desterrar el término 
competencia, tampoco hay que hacerlo con el análisis 
estadístico. Simplemente debe discernirse, cuándo estos son 
necesarios verdaderamente y cuándo alteran la naturaleza 
intrínseca de los fenómenos y procesos a los que se refieren, 
con el objetivo pragmático de informar lo demandado.

La universidad, si se precia de ser una institución de 
pensamiento, debe dar lugar a debates que amplíen la mirada 
sobre la realidad, y no casarse con un modo de pensamiento 
único, sobre todo si este tiende a la estandarización de 
procesos cuya esencia es heterogénea, única e irrepetible 
(la identidad y el desarrollo, ya sea personal o grupal, 
disciplinario, sectorial, institucional, etc.). Este tipo de 
concepción reifica las relaciones humanas, a la vez que da 
lugar a métodos de dominación (Kohan, 2003). El ideario 
humanista cubano concibe el desarrollo del estudiante –a 
través de la educación– como un sujeto culto, con una vida 
íntima plena, a la vez que comprometido socialmente, crítico 
y transformador, lo que quedó reflejado en su Reforma 
Universitaria de 1962 (Consejo de Universidades).

El rescate de la competencia a toda costa

No ha faltado quien haya tratado de fundamentar 
el uso de la teoría de las competencias, a partir de otras 
con pretensiones más elevadas, no solo prácticas. Y 
para logarlo ha tenido que repetir el mismo procedimiento 
señalado en el epígrafe anterior: la adopción del discurso 

opositor deformándolo en su naturaleza. Esto significa, por 
una parte, el mimetismo con el nuevo discurso, y por otra, el 
escamoteo de las conquistas de la perspectiva asumida, con 
su respectiva deformación. Un enfoque teórico que resulta 
atractivo para esos fines, es el histórico cultural, porque este 
ofrece soluciones a las insuficiencias tratadas aquí. 

Una primera variante pudiera ser la asimilación del 
concepto de competencia,  según la definición dada por 
Tuning (o por  cualquier especialista de las competencias), 
dentro del enfoque histórico culturalista. Entonces habría que 
preguntar: ¿por qué asumir el término competencia? ¿Para 
sustituir sus términos tradicionales? ¿A qué responde esta 
“modernización”?  o tal vez es mejor decir posmodernización, 
dado el valor que se le atribuye al vocablo  como convención 
susceptible de incluir contenido de diversa índole, siempre 
que sea útil para los fines de sus usuarios (vale todo). El  
argumento de esta variante es el afán de que el concepto 
de competencia domine, en la concepción de la educación, 
de las organizaciones, etc., con un fundamento teórico que 
históricamente ha tenido prestigio en el abordaje de las 
problemáticas del desarrollo humano. Muchos educadores 
miran con buenos ojos al enfoque histórico cultural, por la 
posibilidad que este ofrece para superar los problemas de 
la educación actual. De modo que si se coloca el concepto 
dentro de esta visión teórica, es posible que gane crédito. 
La segunda variante de solución, con similares intenciones,  
es incorporar aspectos del enfoque histórico cultural  o la 
totalidad de este, a la concepción de Tuning (o de otros que 
estudian las competencias); aunque cualquier forma de esta 
segunda variante es más difícil de llevar a cabo. La cuestión 
es, que a causa del mimetismo y del escamoteo de visiones 
ajenas, se puede esperar cualquier proposición, aunque las 
consideraciones que sigan en el raciocinio den elementos 
suficientes sobre la incompatibilidad de la pretendida 
simbiosis, que no llegaría a ser otra cosa que superposición 
parasitaria. Por consiguiente, es conveniente seguirle la 
pista a las consecuencias, que tendría esa asociación y sus 
opciones básicas de camuflaje.

No es casual, que los partidarios de estas ideas 
propongan también el cambio del nombre original del 
enfoque, al menos, el más reconocido históricamente, por 
el de Histórico Social y otras combinaciones5. En algunas 
de las opciones se elimina el peso de lo cultural, quizá por 
la incomprensión de que: “…sin hombres no hay cultura 
por cierto, pero igualmente, y esto es más significativo, sin 
cultura no hay hombres (Geertz, 2003, p. 72). Al eliminarse 
la denominación “cultural”, sería posible obviar la crítica a la 
cultura, especialmente a la cultura dominante (Lukács, 1967). 
Y liberar la cultura de culpa, permitiría depositar la culpa en 
el ser humano. Es decir, el ser humano es competitivo por 
naturaleza, todo aquel que no sepa competir es culpable de 
su fracaso. Para competir y ser competitivo, hay que tener 
cierta formación cultural.  Y esta es precisamente una de las 

5    Las expresiones más largas tienden a rechazarse por un problema 
de economía en el lenguaje o por un concepto estético. Baste recordar 
el término biopsicosocial, que desconsidera que lo psicológico incluye 
lo biológico y lo social. 



349

cosas que no convendría ser tenida en cuenta en el análisis. 
La división entre personas exitosas y fracasadas caería 
entonces en el terreno de la oportunidad, del acceso real 
al conocimiento que hace falta para desarrollarse como ser 
humano, en este caso competitivo. La cultura…transforma 
los dotes naturales en correspondencia con los fines del 
hombre, decía L. S. Vygotski (1987, p. 163). Lo erróneo en 
estos casos sería concebir instrumentalmente la cultura, 
cosa propia de su interpretación comercial; igualmente,  
reafirmar el gusto por la cultura “light”, propia del facilismo 
de la educación en estos tiempos de las competencias y del 
Hombre Unidimensional.

Se llama la atención al respecto, porque el enfoque 
histórico cultural ha tenido diversas interpretaciones 
positivistas a lo largo de su historia, luego es posible su 
aceptación  dentro de la concepción de las competencias, lo 
que solo de manera formal, descartando su ética –¿y por qué 
no también su estética?– o asumiéndola en apariencias. Hay 
que saber distinguir, cuando se habla en un auténtico lenguaje 
culturalista y cuando se habla en un lenguaje “culturalista” 
instrumental (Bruner, 1997). El primero es a la vez, histórico, 
cosa que no interesa mucho a la cultura empresarial, que 
reduce la trama universal de la cultura a los aspectos 
utilitarios. El establecimiento de la unidad competencia-
competitividad, como categoría que fundamenta la educación 
en el contexto actual de la globalización, persigue una cultura 
parcializada: la cultura empresarial, separada del complejo 
patrimonio cultural de la Humanidad, en su sentido amplio. 
Integrar la categoría “competencia-competitividad” a ese 
panorama cultural, implica de algún modo, el análisis crítico 
en el sentido que apuntó Lukács, (1967). Lo que se elige en 
cambio, es decretar su uso.

El planteamiento del enfoque vygotskiano, como 
histórico social, pudiera servir a los fines de posiciones 
no progresistas. Por ejemplo,  aquellas que culpan a los 
marginales de su situación social, como si en la sociedad 
actual no hubiera diferencias de oportunidades en el 
acceso a la cultura. El condicionante en este caso  no es 
la sociabilidad (o la no sociabilidad), sino la cultura o la 
incultura. “Ser culto es el único modo de ser libre (…)”, decía 
Martí (1963, p.289). La sociabilidad no se conquista, se nace 
con ella, es inalienable. Es la oportunidad de acceder a la 
cultura, a la educación durante toda la vida, la que permite 
sostenidamente el desarrollo del ser social.  La división 
de los sujetos en competentes e incompetentes, exitosos 
y fracasados, tiene en su base, aunque de modo tácito, la 
desesperanza de “llegar a ser alguien”. El análisis histórico 
y cultural del desarrollo humano muestra el modo en que el 
sujeto obra su desarrollo y amplía sus potencialidades, en 
un proceso eminentemente solidario.

No obstante, quedan por ver nuevos mimetismos y 
escamoteos en ese proceso de adaptación del Conductismo, 
en su versión de las competencias. Ellos responderán a 
necesidades utilitarias, que dependen de las necesidades 
particulares de los especialistas que los pongan en práctica. 
La torre de Babel promete continuar, ahora con nuevas 
bases.
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Ensino-Aprendizagem Virtual
Virtual Teaching and Learning
Enseñanza-aprendizaje Virtual

Avanços científicos e tecnológicos estão cada vez 
mais presentes nas vidas das pessoas, inclusive na edu-
cação formal e informal. O livro aqui resenhado apresenta 
textos de diversos autores cujo eixo comum são o ensinar-
-aprender tendo por suporte as tecnologias da informação 
e da comunicação. Foi organizado por César Coll e Carlos 
Monero, o primeiro da Universidade de Barcelona e o se-
gundo da Universidade Autônoma de Barcelona, os quais 
contaram com a colaboração de docentes de  várias univer-
sidades espanholas.

A obra compreende uma apresentação e quatro 
partes, totalizando 17 capítulos. Face ao volume do texto 
e reiterações de vários subtemas, índices de autores e de 
conteúdo poderiam ser de grande valia para os leitores e 
usuários em releitura da matéria. A apresentação foi redigida 
pelos organizadores, que pretenderam apresentar,  para os 
leitores de espanhol, um alentado trabalho sintetizando co-
nhecimentos na área que consideram carente na bibliografia 
na referida língua. Seus autores diferem nas concepções 
subjacentes em relação a muitos textos. Empenham-se na 
rejeição a qualquer tipo de reducionismo e buscam uma te-
oria com perspectiva multidisciplinar. A Psicologia da Educa-
ção é vista como um processo de mudança comportamental, 
ensino-aprendizagem constituem uma unidade indivisível e 
consideraram tanto o teórico como o tecnológico e o prático.

A Parte I trata do impacto das Tecnologias da In-
formação  e da Comunicação (TIC) na área educacional, 
compreendendo 3 capítulos, sendo o primeiro da lavra dos 
organizadores, que apresentam um novo paradigma para as 

práticas sociais e educacionais. Destacam a influência das 
novas ferramentas, cenários, redes e crescente necessida-
de de alfabetização   digital. No final deste e dos demais 
capítulos, o leitor encontra um glossário útil e referências 
especiais para obras que apresentam recursos para o en-
sino aprendizagem. A preocupação dos autores do capítulo 
seguinte (Lalueza, Crespo e Camps) é com os processos de 
desenvolvimento e socialização. Para uso efetivo das TIC, é 
necessário manter o caráter lúdico, dificuldades progressi-
vas, objetivos claros, incentivos para a tarefa, cuidar da auto-
estima, da individualização (ritmo pessoal) e da simbologia. 
No capítulo 3, Coll, Mauri e  Onrubia tratam da incorporação 
das TIC na educação, suas  vantagens e desavantagens, 
as dificuldades e os modelos distintos para inserção, o que 
constitui ainda um desafio. 

A Parte II traz um olhar construtivista sobre os fatores 
e processos psicológicos  envolvidos na aprendizagem virtu-
al e começa com  o capítulo assinado por Monereo e Pozo, 
que tecem considerações iniciais sobre as mudanças de 
geração e mudanças culturais em rápida aceleração, com 
as consequentes mudanças cognitivas (metáforas, novas 
categorias, potencialidade intelectual, ampliação de funções 
e internalização de mundos e ferramentas simbólicas). O 
capítulo seguinte enfoca o perfil, as condições e as com-
petências esperadas do professor para atuar em ambientes 
virtuais garantindo eficiência, apresentando vários modelos. 
Respondem pelo capítulo Mauri e Onrubia. O sexto  capítulo 
é da autoria de Ellera, que apresenta os conteúdos virtuais, 
códigos e linguagens, organização espacial e temporal (line-
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ar, hierárquica, hipertextual, mista) e novas tendências. 
A terceira parte trata mais especificamente do ensi-

no-aprendizagem caracterizando novos avanços. O capítulo 
7 é de autoria de Barbera e Rochera e trata dos materiais 
autossuficientes e da aprendizagem autodirigida:  descreve 
sucintamente as perspectivas comportamental, cognitiva 
e construtivista. No capítulo seguinte, Monereo e Romero 
tratam da simulação (emulação) de sistemas cognitivos 
pela informática, cujos antecedentes remontam ao começo 
dos anos setenta com a concepção computador-homem, 
passando pelos sistemas de tutoramento inteligente (ITS) 
até a “nova” inteligência artificial. Isso implica no contínuo: 
aprender com computadores (meio de comunicar e ge-
renciar a informação), aprender dos computadores (deter-
minados  conteúdos), ensinar aos computadores  (auxiliar 
personalizado), até o computador como aprendiz autônomo 
(redes) com perspectivas ainda em indagações. Coll, Mauri 
e Onrubia dão continuação ao assunto (capítulo 9) focando 
os ambientes virtuais na aprendizagem de solução de pro-
blemas analisando alguns casos distintos, muitos originários 
da proposta deweyiana de aprender fazendo, na busca de 
soluções. Considerando a relevância do trabalho em grupo, 
foi introduzido um capítulo sobre o uso dos recursos do am-
biente virtual. Foi redigido por Onruda, Colomina e Engel, 
que descrevem alguns programas  online de aprendizagem 
colaborativa (Computer-Supported Collaborative Learning – 
CSCL). 

A representação visual do conhecimento tem um  
potencial muito grande no processo de aprendizagem e 
retenção e o assunto aparece no capítulo 11, tratado por 
Coll, Engel e Bustos, que caracterizam os vários tipos que 
facilitam a compreensão e o seu impacto. Apresentam, ain-
da, ferramentas de acesso livre e as que apresentam custos. 
O penúltimo capítulo da parte leva a assinatura de Adell, 
Bellver e Bellver. Enfocam os padrões de e-learning nos am-
bientes virtuais. Além de conceituar aspectos essenciais e 
os vários padrões, relembram a existência de entidades es-
pecificadoras (World Wide Web Consortium-W3C, Aviation 
Industry CBT – Computer-Based Training-Committer, IMS 
Global Learning Consortium) e entidades que desenvolvem 
modelos e que sancionam  padrões (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, ISO//EC-International Organiza-
tion for Standartization/International Electrotechnical Com-
mission). O último capítulo desta parte (capítulo 13) trata 
das comunidades virtuais de aprendizagem. Os autores 

Coll, Bustos e Engel caracterizam comunidades de prática 
e de aprendizagem, destacando, no último caso, as de sala 
de aula e as institucionais. Descrevem alguns modelos, as 
condições e os recursos necessários para as comunidades 
educacionais virtuais funcionarem bem.

A parte final do livro compreende quatro capítulos 
que consideram as competências básicas para o ensino-
-aprendizagem em um ambiente virtual. No capítulo 14, Coll 
e Illera conceituam alfabetização retomando o conceito da 
UNESCO, vendo a  alfabetização digital como capacidade 
de compreender, produzir e difundir documentos multimídia, 
que engloba diversas dimensões que ocorrem no contexto 
da cultura digital. Enfocam ainda as questões curriculares 
sobre a matéria. No capítulo 15, Badia e Monereo tratam 
da evolução das mudanças tecnológicas e da incorpora-
ção das mesmas no ensino-aprendizagem, com destaque 
para a autorregulação em vários ambientes e o ensino de 
estratégias de aprendizagem. Apresentam várias possibili-
dades de integração no currículo e de uso em sala de aula, 
bem como fora dela. Em seguida (capítulo 16), Illera e Roig 
tratam das competências comunicacionais em ambientes 
virtuais. Também descrevem as competências associadas 
e as necessárias para usar produtivamente a comunicação 
colaborativa. Linhas emergentes estão usando nova tecno-
logia e novos espaços. O último capítulo foi elaborado por 
Monereo e Fuentes. Tratam do ensino-aprendizagem de es-
tratégias de busca e seleção de informações recorrendo aos 
ambientes virtuais, hoje uma questão de sobrevivência em 
várias atividades profissionais. Apresentam sucintamente 
as buscas centradas em documentos e nos processos psi-
cológicos de quem busca a informação. Descrevem alguns 
comportamentos relevantes e a busca de um modelo edu-
cacional quando a busca é por produto, quando é parte dos 
processos de pesquisa ou procura especializada. Também 
descrevem o percurso da busca, custos e vantagens.

O livro é muito cuidadoso na parte conceitual e na 
descrição dos aspectos tecnológicos, na composição grá-
fica e organização, mas não são apresentadas evidências 
científicas de eficiência, problemas, satisfação, motivação, 
ritmo, retenção e outros aspectos relevantes quando são 
enfocados os dois principais personagens: docente e aluno. 
As bibliografias referidas são atualizadas. É obra de grande 
utilidade para as pessoas que estão envolvidas direta e indi-
retamente com o ensino em situação virtual.
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Carmem Silvia Rotondano Taverna – Psicóloga; 
Doutora em Psicologia (Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social da PUC-SP). Atuou como psicóloga esco-
lar na Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo 
(1978-1989), como professora nas áreas de Psicologia da 
Educação e História da Psicologia e supervisora de estágio 
em Psicologia Escolar no Curso de Psicologia da Universida-
de São Marcos/SP (1984-2008). Atualmente, como pesqui-
sadora, integra o Núcleo de Estudos e Pesquisa em História 
da Psicologia – NEHPSI, no Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social da PUC-SP e colabora no Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo (gestão 2010/2013) 
na Comissão Psicologia e Educação e no Projeto História e 
Memória da Psicologia em São Paulo.  

Mitsuko Antunes: Como foi sua formação em Psi-
cologia? Em que momento e em função de que fatores você 
optou pela Psicologia Escolar?

Carmem Taverna: Cursei Psicologia na Universida-
de de Mogi das Cruzes (1972-1976). A escolha pelo curso 
aconteceu em função do meu interesse pelas questões da 
infância e particularmente pela reabilitação de crianças com 
deficiências. As disciplinas que tratavam da compreensão do 
desenvolvimento humano e aquelas que, de algum modo, 
ensinavam como a Psicologia poderia contribuir para o de-
senvolvimento das crianças e o relacionamento com a escola 
e suas famílias me interessavam muito. Paralelamente à for-
mação, estagiei no Hospital de Higiene Mental do Estado de 
São Paulo, na cidade de São Paulo (1974 e 1975), quando 
pude, de fato, me aproximar das crianças que estudavam 
em escolas públicas, encaminhadas por seus professores ao 
Setor de Psicologia, com a queixa de dificuldades de apren-
dizagem. A atividade realizada era compatível com o que se 
fazia ainda nesse período: diagnóstico psicológico a partir da 
aplicação de vários testes e encaminhamentos para diferen-
tes profissionais (psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, 
dentre outros), incluindo psicólogos que realizavam psicote-
rapia. Foi essa experiência que contribuiu para a escolha que 
fiz, no último ano do curso, por uma maior carga horária de 
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estágio na área da Psicologia Educacional. E aí sim tive uma 
experiência decisiva para a minha vida profissional. A partir 
dos estágios realizados nessa área, tive o primeiro contato 
com crianças e professores no espaço escolar. Participei 
como monitora/estagiária, supervisionada pelo professor 
Sérgio Antonio da Silva Leite, no acompanhamento de uma 
professora e seus alunos no processo de alfabetização e em 
discussões semanais com um grupo de professores alfabe-
tizadores do ensino de 1º grau da rede oficial da região de 
Mogi das Cruzes, inscritos no IV Curso de Treinamento de 
Professores, realizado em conjunto pelo Departamento de 
Psicologia Educacional do Instituto de Psicologia da Universi-
dade de Mogi das Cruzes e pela Delegacia de Ensino Básico 
de Mogi das Cruzes. O contato com a escola me mostrou a 
importância de se compreender a rede de relações aí estabe-
lecidas: entre professores, entre diretor e professores, entre 
professores e alunos, entre professores e famílias, indo, por-
tanto, muito além da criança e suas capacidades. 

Mitsuko Antunes: Como você começou a trabalhar 
em Psicologia Escolar? Como você a concebia e como era 
sua atuação?

Carmem Taverna: Logo após a formatura, participei, 
no ano de 1977, do curso de especialização em Orientação 
Educacional no Instituto Sedes Sapientae, um reduto da re-
sistência intelectual à ditadura, dirigido por Madre Cristina. 
Conheci Maria Nilde Mascelani, professora e coordenadora 
do curso, e iniciei meus estudos sobre o materialismo históri-
co e sobre a realidade brasileira. Celso Furtado, Paul Singer, 
Otavio Ianni, Florestan Fernandez eram alguns dos autores 
estudados. O difícil, a partir dessa experiência, foi conciliar 
as teorias psicológicas e principalmente a avaliação psicoló-
gica. Talvez, nesse momento, a Sociologia parecia ser muito 
mais importante do que a Psicologia que tinha estudado na 
graduação, com exceção do que aprendi na formação em 
Psicologia Educacional com Sérgio Leite. De algum modo, 
já sabia que a Psicologia não estaria, em nenhum momento, 
desvinculada da Sociologia, Antropologia, Filosofia e Políti-
ca. Cheguei assim na prefeitura, em 1978, admitida como 
psicóloga no Projeto de Psicologia Escolar, no Departamento 
de Assistência Escolar da Secretaria da Educação da Prefei-
tura de São Paulo. A proposta de trabalhar em uma escola 
pública, no bairro de São Miguel Paulista, veio ao encontro 
de muitas expectativas que tinha nesse momento: iniciar 
minhas atividades profissionais e, mais, em uma escola pú-
blica. Conseguiria trabalhar para contribuir na transformação 
da realidade brasileira, visto que a Educação e a escola eram 
para mim área e lugar privilegiados para isso? Era essa a 
minha questão.

Compartilhei imediatamente com o Projeto de Psi-
cologia Escolar, que me foi apresentado por Yvone Khouri, 
idealizadora desse projeto e psicóloga responsável pela área 
da Psicologia na Secretaria de Educação da Prefeitura de 
São Paulo, cuja proposta de ação era eminentemente pro-
filática, de abrangência comunitária, em escolas localizadas 
na periferia da cidade de São Paulo. Esse projeto tinha por 

objetivo facilitar o processo educativo, através da integra-
ção de técnicas psicológicas ao processo multidisciplinar 
da educação, mediante ações integradas entre psicólogos, 
assistentes pedagógicos, orientadores educacionais, pro-
fessores e pais, priorizando a ação com o grupo de alunos 
que chegava à escola – 1ª série – e na escolha adequada 
de uma profissão ou de estudos posteriores com alunos que 
deixavam a escola na 8ª série. Desse modo, nós psicólogos 
escolares (chegamos a quase cem psicólogos escolares), 
colaboraríamos na promoção da saúde mental do escolar, 
da sua família e da instituição escolar. Aplicávamos testes 
nas crianças encaminhadas pelos professores, é verdade, 
mas, para mim, estava claro que essa atividade era a única 
maneira que os psicólogos tinham naquele momento de se 
aproximar dos professores para iniciar uma conversa sobre 
o processo escolar das crianças e de se aproximar da equi-
pe técnico-administrativa, lembrando que o diretor dava a 
palavra final quanto à permanência ou não de um psicólogo 
escolar. Um livro que me acompanhava era o de autoria de 
Therezinha Lins de Albuquerque, Acompanhamento psicoló-
gico à professora – seus rumos.

O Projeto de Psicologia Escolar foi um os pioneiros 
na abertura do campo de trabalho do psicólogo e na delimi-
tação do campo da Psicologia Escolar na rede pública de 
ensino da cidade de São Paulo; expunha a contradição entre 
a psicologia clínica exercida na escola e o compromisso da 
área com a Educação, em um período em que a psicologia 
clínica era a principal área de orientação para a atividade pro-
fissional. Nessa nova perspectiva, os psicólogos escolares 
precisariam utilizar conhecimento e instrumental específico 
da área da Psicologia, mas também precisariam compreen-
der as relações entre escola e sociedade. Assim, procurava 
integrar minha formação inicial ao novo trabalho. Importante 
seria, então, circular pela escola, participar do seu cotidiano e 
buscar, junto a todos os participantes da vida escolar, incluin-
do os próprios alunos, seus responsáveis e funcionários da 
escola, alternativas para enfrentar, principalmente, os altos 
índices de repetência e evasão na primeira série. 

Não era um trabalho fácil. A escola, muitas vezes, 
recebia o psicólogo com desconfiança e, na figura do diretor, 
conseguia impedir um trabalho que abrangesse alunos, pro-
fessores e equipe. Lembro a experiência na primeira escola 
em que trabalhei. Logo que cheguei, a diretora preparou uma 
sala para que eu atendesse as crianças encaminhadas pelos 
professores, orientasse seus responsáveis e só. Não haveria 
a possibilidade de conversar com professores, pois interrom-
peria e atrapalharia seu trabalho. Dos contatos que tive com 
a assistente pedagógica, lembro-me que ela solicitava a mim 
pareceres prontos e fechados das crianças para poder resol-
ver os problemas: encaminhá-las para atendimento clínico, 
educação especial – quase um passaporte para expulsar as 
crianças da escola. Como costumava chamar, o meu “ga-
binete” localizava-se em um prédio anexo à escola, onde 
também estavam as salas que guardavam os materiais de 
Educação Física e os instrumentos da fanfarra, além de um 
depósito; lá eu tinha que permanecer. Pouco fiz, sentia-me 
frustrada no meu entusiasmo inicial. 
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Outra experiência a ser lembrada, dessa vez bastante 
gratificante, foi a que tive, no período 1979 a 1986, na Escola 
Municipal João Domingues Sampaio, no bairro de Vila Maria 
Alta, na zona norte da cidade. Como sempre, fui recebida 
pela diretora, mas de um modo inusitado. Dona Terezinha, 
Tereza Quental Navarro, gostaria de me contar sobre o pla-
nejamento da escola no atendimento à 1ª série e saber qual 
a minha posição para o enfrentamento da questão da repe-
tência e perguntou como pretendia colaborar na equipe como 
psicóloga. Uma sabatina. De modo bastante formal, ela me 
apresentou a equipe: Zezé, a assistente pedagógica, Ivone, 
orientadora educacional, Meire, a assistente de direção, e 
Sueli, a secretária da escola. Desejando boas vindas, levou-
-me para conhecer as dependências da escola e apresentou-
-me aos professores e funcionários. Não poderia ter acolhi-
mento melhor. Permaneci nessa escola até 1986, quando D. 
Terezinha, depois de um afastamento por motivo de saúde, 
se aposentou. A “chefe”, como é chamada por nós até hoje 
(ainda nos encontramos em animados almoços), conseguiu 
dirigir esse grupo de profissionais e tirar o melhor que cada 
um podia oferecer. Os problemas eram geralmente discuti-
dos em grupo com a participação mais próxima das pessoas 
envolvidas, e as decisões, consequentemente, eram grupais. 
Embora meu trabalho estivesse concentrado no atendimento 
à 1ª série, participava dos projetos relacionados à passagem 
dos alunos da 4ª para a 5ª série, como também da ativida-
de de orientação vocacional aos alunos das 8ªs séries, em 
conjunto com a orientadora educacional, coisa rara à épo-
ca – orientadores educacionais e psicólogos brigavam pela 
Orientação Vocacional.  Era com muito prazer e satisfação 
que ia à escola. Tínhamos resultados bastante positivos ao 
trabalharmos para além das questões individuais dos alunos. 
Incluída na equipe, acompanhava salas de reforço escolar, 
que funcionavam no período posterior a aula, grupo de mães 
e grupo dos alunos monitores de 7ª e 8ª série, que auxiliavam 
professores da 1ª série, conhecia a casa de alguns alunos e 
instituições que atendiam os alunos no período em que não 
estavam na escola. Para esse trabalho, a Psicologia Social 
de Pichon Rivière passou a fazer parte das minhas referên-
cias. Seus livros ainda nem eram traduzidos para o portu-
guês.  Evidentemente, seguia as orientações gerais dadas 
pela Seção de Psicologia, na qual era lotada, como observa-
ção das classes, entrevistas com professores, formação de 
classes homogêneas, sempre tendo como dispositivo para o 
início de qualquer intervenção a queixa escolar. 

Precisava aprofundar meus conhecimentos e gostaria 
de frequentar um curso que propiciasse a reflexão da minha 
prática. Em 1980, iniciei o curso de mestrado no Programa 
de Psicologia da Educação da PUCSP. Embora não tenha 
apresentado a dissertação, fiquei por cinco anos estudando 
(nessa época era possível fazer isso) e pude conhecer novos 
posicionamentos teóricos, entrar em contato com um univer-
so mais amplo, ao qual a Psicologia pertencia, e me alimen-
tar das muitas reflexões realizadas que contribuíam para a 
minha prática. Na verdade, era a prática que me interessava. 
Inesquecíveis os professores Joel Martins, Iraí Carone e Abi-
gail Mahoney. Sou muito grata a eles. 

Em 1983, ingressei em um grupo composto por alguns 
psicólogos escolares da prefeitura que viviam experiências 
semelhantes na escola e que, sob a supervisão da profes-
sora Elcie Salzano Masini, refletia sobre a ação do psicólogo 
na escola. As discussões nesse grupo se desdobraram para 
a constituição de outro grupo, que se reunia paralelamente, 
envolvendo assistentes pedagógicos, orientadores educacio-
nais e psicólogos escolares de quatro escolas da prefeitura; 
buscávamos refletir sobre nosso trabalho e ações talvez 
mais unificadas dessas equipes. Também estudávamos te-
mas especificamente relacionados à Educação. Paulo Freire 
era leitura obrigatória e Piaget sempre revisitado.

Mitsuko Antunes: Ao longo do tempo, que mudan-
ças ocorreram nesse trabalho? 

Carmem Taverna: Penso que a mudança mais impor-
tante ocorreu com a transferência dos psicólogos escolares 
do Departamento de Saúde Escolar para o Departamento de 
Planejamento da mesma Secretaria da Educação, compondo 
agora o quadro técnico junto com assistentes pedagógicos, 
orientadores educacionais, diretores e supervisores de ensi-
no. Um abalo à concepção de que psicólogos só poderiam 
compor quadros da Saúde com médicos, dentistas, fonoau-
diólogos. Isso aconteceu em 1983, quando os novos ventos 
para a redemocratização do Brasil já estavam mais fortes. 
Penso que, nesse momento, os psicólogos escolares pude-
ram se aproximar das discussões a respeito da democratiza-
ção da escola e, consequentemente, da sociedade brasileira 
e tiveram uma oportunidade de redimensionar a atuação do 
Serviço de Psicologia Escolar na Secretaria de Educação.

Para falar mais especificamente dessa mudança, 
preciso voltar um pouco no tempo. O final da década de 
1970 configurou-se como um momento de renovação para 
a sociedade brasileira na luta por liberdades democráticas e 
a Psicologia já questionava seu lugar na sociedade brasileira 
e buscava uma organização mais democrática inicialmente 
em um Fórum de Debates para pensar a profissão na nova 
conjuntura e, posteriormente, em movimento de oposição 
que concorreu às eleições no Sindicato dos Psicólogos no 
Estado de São Paulo e no CRP-06 (1979). Ambas as chapas 
de oposição foram vencedoras. Não posso deixar de citar a 
importante presença de Madre Cristina, apoiadora incondi-
cional desse movimento que acontecia no Instituto Sedes 
Sapientae. 

Os psicólogos da prefeitura, de algum modo, partici-
param desse movimento, lembrando que Dra. Yvone Khouri 
era presidente da Associação dos Psicólogos da Prefeitura e 
integrante do Fórum de debates e movimento de oposição. 
Conseguimos elaborar um Programa de Psicologia Escolar 
na prefeitura com as propostas compatíveis à crítica que se 
fazia, entretanto sua execução não era fácil, era forte a ideo-
logia autoritária presente em todos os setores da prefeitura, 
inclusive nas escolas, o que marcava, portanto, diferenças 
significativas entre o plano elaborado e sua execução.

A Educação também encaminhava sua crítica nesse 
período. As ideias de Paulo Freire eram referências para as 
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discussões sobre a democratização do ensino. Lembro-me 
de ler e discutir Pedagogia do oprimido, em espanhol, no 
grupo com a equipe técnica e professores na Escola João 
Domingues Sampaio. 

Ainda ativa no início da década de 1980, a Associa-
ção dos Psicólogos da Prefeitura, em conjunto ao Sindicato 
dos Psicólogos do Estado de São Paulo e Conselho Regional 
de Psicologia de São Paulo 6ª Região, promoveu encontros 
com os psicólogos da área educacional. Nesses eventos, 
foram privilegiadas as discussões sobre a inserção da Psi-
cologia no contexto social brasileiro e o questionamento do 
modelo médico, identificado com a concepção positivista de 
ciência, buscando-se, assim, nova orientação para a prática 
profissional. Em 1981, tivemos duas publicações que refe-
renciavam as discussões dos psicólogos escolares e foram 
muito importantes para mim: a coletânea Introdução à Psico-
logia Escolar, organizada por Maria Helena Souza Patto, evi-
denciando, em seus artigos, a questão política e ideológica 
que atravessa o fazer do psicólogo escolar, e o livro Ação da 
Psicologia na escola, de Elcie Salzano Masini, apresentando 
uma proposta de aconselhamento escolar, rompendo com a 
crença exagerada nos testes psicológicos, tão amplamente 
utilizados. Além disso, na prefeitura, ainda vinculados ao 
Departamento de Saúde Escolar, os psicólogos escolares 
tiveram acesso, muito provavelmente por intermédio da equi-
pe das escolas em que trabalhavam, a textos de diversos 
autores com orientação filosófica e política humanista e mar-
xista, que abordavam assuntos relacionados aos aspectos 
sociológicos e antropológicos do desenvolvimento infantil e 
aprendizagem, à questão política da educação popular, à 
marginalização cultural, à saúde mental da criança, à dinâ-
mica institucional. 

Em 1982, o debate eleitoral foi ampliado. Mantido o 
calendário de eleições diretas para o Congresso Nacional e 
para governadores, em alguns Estados, as oposições conse-
guiram algumas vitórias expressivas, como no caso de São 
Paulo, onde foi eleito Franco Montoro, que, no ano seguinte, 
indicou Mario Covas para prefeito da capital. Pela primeira 
vez, uma força de oposição ao regime autoritário governou 
o Estado de São Paulo e a prefeitura da capital simultanea-
mente. Nova Política Educacional foi proposta nessas duas 
instâncias em defesa do ensino público, cujos aspectos prin-
cipais referem-se à gestão democrática quanto ao acesso à 
escola e administração interna; à melhoria da qualidade de 
ensino para ampliar a permanência do aluno na escola; à 
melhoria das condições do educador e valorização da sua 
participação nas decisões educacionais. 

Foi nesse contexto de tanta atividade e questiona-
mentos que o Serviço de Psicologia foi transferido para o 
Departamento de Planejamento, deixando de compor o qua-
dro dos profissionais do Departamento de Saúde Escolar. A 
transferência trouxe para o grupo de psicólogos escolares, 
no qual estava incluída, expectativa positiva para a elabora-
ção de um novo Plano de Trabalho e, talvez, para a definição 
do papel do psicólogo escolar na prefeitura. Participamos de 
cursos e reuniões com diretores, assistentes de diretor, au-
xiliares de direção, técnicos de educação, orientadores edu-

cacionais, assistentes pedagógicos e supervisores de ensino 
para discussão e reflexão de aspectos, como, por exemplo, 
sobre o cotidiano da escola, a função social do educador e 
a reprodução da ideologia liberal, tão presente, ainda hoje, 
fundamentando os valores da sociedade brasileira, entre os 
quais está o que atribui o ônus do fracasso à incompetência 
pessoal, e do êxito, ao esforço individual. Assim, a relação 
professor-aluno passou a ser intensamente discutida e a 
visão que atribui aos próprios alunos, ou a suas famílias, os 
problemas de comportamento e aprendizagem, questionada. 
Acreditava-se que os psicólogos poderiam colaborar nessa 
tarefa.

Nessa nova condição, o Serviço de Psicologia Esco-
lar procurou sistematizar uma proposta de trabalho na pers-
pectiva de contribuir efetivamente com o que vinha sendo 
realizado nas escolas, nas Delegacias de Ensino e no próprio 
Departamento de Planejamento. Os psicólogos escolares 
passaram a integrar as equipes multidisciplinares da Educa-
ção. Foi nesse contexto, em 1984, que Yvone Khouri, já apo-
sentada da prefeitura, organizou e publicou o livro Psicologia 
Escolar, oferecendo subsídios e definindo mais claramente a 
contribuição dos psicólogos à Educação, a partir da reflexão 
crítica sobre a realidade educacional brasileira.

No período em que o Serviço de Psicologia Escolar 
integrou o Departamento de Planejamento, de 1983 até o 
final de 1985, acredito ter havido, de fato, um redimensiona-
mento, tanto técnico como político, da atuação do psicólogo 
escolar, o que fazia supor que essas ações pudessem se 
consolidar, nos anos seguintes. Para mim, esse período foi 
muito especial e possivelmente o que tem garantido a minha 
esperança e permanência como estudiosa da área. Posso 
dizer que tudo corria muito bem, literalmente corria, porque 
trabalhava muito, estudava muito e, ainda, participava dos 
grupos, encontros, congressos. Uma militante da Psicologia 
Escolar, assim me considerava. A escola em que trabalhava, 
João Domingues Sampaio, era o melhor laboratório que po-
dia ter. A realização de um trabalho de equipe, fundamental 
na minha formação profissional, foi, sem dúvida, possível 
graças à atenção dada pela equipe às novas diretrizes da 
Secretaria de Educação e, principalmente, à atitude de-
mocrática da nossa diretora, D. Terezinha. Quando da sua 
aposentadoria, uma nova direção foi dada, priorizando os 
trabalhos especializados, individualizados – um retrocesso. 
Isso aconteceu em 1986, data em que mudou também a ad-
ministração da Prefeitura de São Paulo. Os anos de trabalho 
intenso na Secretaria da Educação impressos por Guiomar 
Namo de Mello, na administração Mario Covas, deram lugar 
à administração Jânio da Silva Quadros. 

Mitsuko Antunes: Como foi o fim do Serviço de Psi-
cologia Escolar na SME?

Carmem Taverna: Na administração Jânio Quadros, 
o Serviço de Psicologia Escolar voltou a pertencer aos qua-
dros do Departamento de Saúde Escolar, e, assim, qualquer 
possibilidade de consolidação de um novo projeto de atua-
ção para a Psicologia Escolar foi perdida. Talvez já estivesse 
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perdida. O mestrado da Wanda Maria Junqueira de Aguiar, a 
Ia, chamado O psicólogo escolar da Prefeitura Municipal de 
São Paulo: atividade e representação – subsídios para uma 
definição profissional, defendido em 1989, aponta para uma 
situação que ela interpretou como muito pouco definida, con-
siderando o Serviço de Psicologia Escolar como deslocado 
da sua história e propósito. Entretanto, no estudo que fiz, vejo 
que, desde a criação do Serviço, como também nos anos em 
que o Serviço de Psicologia Escolar integrou o Departamento 
de Planejamento, alguns movimentos da Psicologia Escolar 
indicaram a busca por um plano que definisse precisamente 
a atuação dos psicólogos na escola e sua inserção oficial 
na equipe escolar. Mas não posso deixar de considerar e 
concordar com Ia sobre a impossibilidade de apropriação por 
parte dos psicólogos escolares do projeto a ser construído. 
Além da política educacional implantada, após 1986, na Pre-
feitura de São Paulo, que fechou qualquer possibilidade para 
uma definição do papel do psicólogo escolar, pode-se afirmar 
que o término das discussões sobre a Psicologia Escolar en-
tre os órgãos de representação da categoria dos psicólogos 
e educadores e a atenção crescente ao redimensionamento 
do sistema de saúde público brasileiro, com a participação 
de psicólogos nas equipes multiprofissionais de saúde, agra-
varam essa situação, culminando com a extinção do Serviço 
de Psicologia Escolar, em 1989. Afastados da elaboração de 
propostas educacionais, realizadas pelo Departamento de 
Planejamento, os psicólogos permaneceram isolados nas 
escolas que trabalhavam, pois as reuniões para trocas de 
experiências ou para a elaboração de uma proposta coletiva 
de trabalho não mais aconteceram. Voltamos ao trabalho que 
se caracterizava como clínico-escolar, com a avaliação de 
crianças com dificuldades de se adaptarem às condições de 
ensino, orientação aos professores, às famílias e a realiza-
ção de encaminhamentos para alguma clínica especializada 
na própria psicologia, psiquiatria, neurologia, fonoaudiologia 
e outras. É bom lembrar que esse enfoque ao trabalho psi-
cológico era considerado por muitos psicólogos como deter-
minante na sua atuação e, também, considerado por muitos 
educadores como aquele que dava ao psicólogo seu estatuto 
profissional. Foi um retrocesso o que ocorreu nos anos Jâ-
nio Quadros. Por um lado, houve total distanciamento dos 
questionamentos sobre os paradigmas que sustentavam a 
teoria e a prática da Psicologia Escolar, das discussões sobre 
as transformações necessárias à escola pública, no sentido 
de alterar sua condição autoritária e opressora e, por outro 
lado, o desconhecimento das transformações, que já eram 
realizadas no sistema público de saúde brasileiro – SUS, que 
definiriam a extinção do Serviço de Psicologia Escolar e a 
transferência do DSE para a Secretaria Municipal de Saúde.

Até 1986, permaneci na Escola João Domingues 
Sampaio, quando coincidiu a aposentadoria da nossa di-
retora, D. Terezinha, e a mudança da administração. Por 
esses fatores, na minha avaliação, particularizada é ver-
dade, a escola em que trabalhava transformou-se em uma 
escola pública como qualquer outra. E, assim, participei de 
um remanejamento no grupo de psicólogos.  Nos dois anos 
seguintes, fiquei vinculada à chefia do Serviço, trabalhando 

com estagiários e atendendo os chamados das escolas que 
não contavam com a presença de psicólogos. Em 1988, 
em novo remanejamento, assumi uma nova escola de 1º 
grau e uma escola de educação infantil próxima a essa, no 
bairro da Vila Mariana. Ficou decidido com a coordenadora 
pedagógica que cuidava do ensino de 1ª a 4ª série que os 
trabalhos prioritários a serem desenvolvidos seriam com os 
alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem na 
1ª série e a integração dos alunos do 3º estágio da esco-
la de educação infantil mais próxima à 1ª série do 1º grau. 
Para os atendimentos individuais que considerasse neces-
sário, poderia utilizar um pequeno espaço de um banheiro 
adaptado como sala. Não com o mesmo entusiasmo, pude 
nessa escola trabalhar com um grupo de professores de 1ª 
série na discussão de temas relacionados à aprendizagem e 
à relação professor e aluno, e com grupos de alunos da 1ª 
série com dificuldades de aprendizagem. Tentei organizar o 
trabalho de monitoria com alunos das 7ªs e 8ªs séries, mas 
a coordenadora responsável por essas turmas não consen-
tiu. Menor isolamento sentia na escola de educação infantil, 
pelo menos na discussão das ações que pretendia realizar. 
A diretora e a coordenadora pedagógica mostravam-se dis-
poníveis à elaboração de ações que considerassem todo o 
processo escolar, porém o excesso de “burocracia”, como se 
referiam aos pedidos da Delegacia de Ensino, as impediam, 
muitas vezes, de participar das ações programadas. De 
qualquer maneira, me movimentava mais. Lembro bem dos 
encontros com as professoras do 3º estágio, das classes de 
pré-alfabetização, antes do início do período, às sete da ma-
nhã: estudávamos, discutíamos situações escolares e, em 
conjunto, elaborávamos algumas ações com a participação 
de todas. Na pré-escola, tudo era mais fácil.

Com a nova mudança da administração da prefeitu-
ra, em 1989, chegou a notícia de que o Departamento de 
Saúde Escolar, com todas as suas Divisões e Seções, seria 
extinto, ou melhor, seria transferido da Secretaria da Edu-
cação para a Secretaria da Saúde. Os psicólogos escolares 
teriam ainda esse ano para encerrar suas atividades antes 
de serem transferidos para postos de saúde, hospitais ge-
rais, hospitais-dia e centros de convivência. É verdade que o 
Serviço não ia bem, mas extingui-lo? No entanto, o problema 
era bem maior, estava politicamente em jogo todo um depar-
tamento e a concepção de saúde mental, idealizada a partir 
da Constituição de 1988, além de uma verba que aumen-
taria o salário dos profissionais. Muito inquieta no momento 
do desmanche da Psicologia Escolar, passei a integrar um 
novo grupo: daqueles que resistiram às mudanças. Reu-
niões, encontros com a chefia do Departamento de Saúde 
Escolar, empossada justamente para desativá-lo, reuniões 
com o pessoal da educação. Esse grupo conseguiu ser re-
cebido pelo professor Paulo Freire, Secretário da Educação 
da prefeita Luiza Erundina, que, sensibilizado com a nossa 
questão, nos recebeu para trabalhar no agora denominado 
Departamento de Orientação Técnica, antigo Departamento 
de Planejamento. Assim, ficamos em número de oito psicó-
logas “emprestadas” pela Secretaria da Saúde à Secretaria 
da Educação, sem nenhum prejuízo nos nossos vencimen-
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tos. Isso ocorreu por pouco tempo, pois a verba destinada 
aos profissionais da saúde sairia do nosso salário caso não 
assumíssemos a vaga na saúde.  Difícil de resistir. Dessa 
vez sozinha, escolhi permanecer na Secretaria da Educação, 
mesmo com salário diminuído e pensava que conseguiria, de 
algum modo, suprir essa perda. No Departamento de Orien-
tação Técnica, permaneci vinculada à equipe que trabalhava 
com a passagem dos alunos da 4ª para a 5ª série, e duas das 
minhas colegas de equipe eram a Zezé e a Ivone, antigas 
companheiras da escola da Vila Maria. A proposta era fasci-
nante. Trabalhávamos com grupos de formação permanente, 
não só com multiplicadores – coordenadores dos Núcleos de 
Ação Educativa, nova denominação dada às Delegacias de 
Ensino, como também com professores em diferentes esco-
las. Além do trabalho que realizava nessa equipe, tive con-
tato com muitos outros projetos que aconteciam no depar-
tamento: educação infantil, educação de adultos, educação 
ambiental, educação artística e com os grupos de formação 
nas áreas específicas de ensino, português, matemática, his-
tória, geografia. O ambiente, de muito trabalho, era dos mais 
agradáveis e a presença do psicólogo, requisitada nas dis-
cussões das equipes. Conseguimos até organizar um coral, 
nas horas livres, é claro, com a colaboração de um maestro, 
participante da equipe de educação artística.

No segundo semestre de 1992, em plena campanha 
eleitoral e já com a perspectiva de que Paulo Maluf assu-
miria a prefeitura no ano seguinte, resolvi assumir a minha 
vaga na Secretaria da Saúde e ficar mais perto do grupo 
de psicólogos – era evidente que mudanças significativas 
viriam. Trabalhei em uma unidade-básica de saúde, novo 
nome dado ao posto de saúde, no bairro do Tatuapé. A minha 
experiência com a educação fez com que a chefe do posto 
me deslocasse para atender duas escolas da região que 
tiveram psicólogos escolares, cujas diretoras, de alguma ma-
neira, queriam manter o serviço. Curiosamente, reencontrei, 
como diretora de uma dessas escolas, Suely, a secretária da 
escola João Domingues Sampaio. Apesar de estar em uma 
unidade básica, voltava a trabalhar como psicóloga escolar. 
Entretanto, a demanda por atendimento psicológico no posto 
era muito grande e, por isso, a chefia pedia para que eu ficas-
se no posto o maior tempo possível. Gradativamente, minhas 
visitas às escolas foram diminuindo. Foi um período difícil, 
conflituoso; minha opção profissional continuava sendo na 
área da Psicologia Escolar. Permaneci na prefeitura até o 
mês de maio de 1994, quando pedi demissão.  

Mitsuko Antunes: Como você avalia esse processo 
em sua tese de doutorado?

Carmem Taverna: No doutorado, realizei um estudo 
histórico da Psicologia Escolar na Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura de São Paulo. Não podia simples-
mente contar com a minha memória, considerando que 
trabalhei no Serviço de Psicologia Escolar de 1978 até sua 
extinção. O que pretendia e acho que realizei foi construir 
uma história crítica. Para isso, busquei apoio nos funda-
mentos da História do Presente, entendida como campo 

de estudo da história do século XX, a partir da década de 
1930, e na proposta atual da Historiografia da Psicologia, 
especificamente na abrangência da abordagem social. No 
contexto específico da Prefeitura de São Paulo, busquei 
compreender as necessidades existentes para a implantação 
de um Serviço de Psicologia Escolar e os fatores conjuntu-
rais e estruturais que interferiram no seu desenvolvimento, 
bem como nas ideologias, valores e representações que 
estavam presentes. A matéria-prima para a realização desse 
estudo foram documentos relativos à legislação, à divulga-
ção dos trabalhos realizados, às orientações aos psicólogos 
escolares e documentos relativos aos cursos, seminários, 
encontros e congressos dos quais participaram psicólogos 
escolares da prefeitura. Também foram analisados textos de 
diversos autores utilizados em treinamentos do Serviço de 
Psicologia Escolar, pesquisas históricas sobre educação e 
ensino municipal, pesquisas sobre a Psicologia Escolar na 
prefeitura e livros, publicados por autores brasileiros, sobre 
Psicologia Escolar, entre os anos 1970 a 1984. A interpreta-
ção do conjunto de documentos permitiu a identificação de 
quatro períodos na atuação da Psicologia na Secretaria da 
Educação e a elaboração de uma narrativa apresentada nos 
capítulos da tese, que apresentam: os antecedentes à cria-
ção do Serviço, compreendendo o período da instalação dos 
Parques Infantis, em 1935, a criação do Setor de Psicologia 
Clínica, na década de 1940, e o desenvolvimento desse tra-
balho, até a primeira metade da década de 1970; o período 
de criação do Serviço de Psicologia Escolar, a qual inaugu-
rou novo campo para a atuação da Psicologia na Secretaria 
Municipal de Educação, marcando o início da busca de uma 
identidade profissional do psicólogo escolar, abrangendo os 
anos de 1975 a 1979; o período das tentativas de definição 
da Psicologia Escolar, compreendendo os anos de 1980 a 
1985; e o momento da transferência dos psicólogos da Se-
cretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal 
de Saúde e da extinção do Serviço de Psicologia Escolar, 
abrangendo os anos de 1986 a 1989.

Para mim, esse estudo preencheu uma lacuna no 
conhecimento da Psicologia Escolar e pode ser uma das 
referências para a definição do papel do psicólogo, presente 
ainda hoje, tal como esteve durante o período de existência 
do Serviço de Psicologia Escolar. Ao final da tese (defendi 
em 2003), ainda uma questão se colocava, considerando o 
difícil e lento caminho que a Psicologia e os psicólogos têm 
feito para superar as amarras das atividades que a definem. 
Quais seriam, de verdade, as realizações da Psicologia em 
favor das necessidades educacionais? 

Mitsuko Antunes: Como você interpreta esse pro-
cesso e sua tese hoje?

Carmem Taverna: Importante ter essa história pre-
sente. Conhecer o caso da Psicologia Escolar na Prefeitura 
de São Paulo pode ajudar tanto psicólogos como estudantes 
na reflexão sobre a profissão em movimento, fundamentando 
avaliações críticas sobre velhas que ainda aparecem como 
novas questões. Enfatizo, especialmente, o conflito que se 
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estabeleceu e ainda se estabelece na Psicologia Escolar ao 
relacioná-la à área da Saúde e à área da Educação. Outro 
aspecto importante que vejo refere-se ao serviço público. 
Qual pode ser o papel de um Serviço de Psicologia Escolar, 
em especial, um serviço público, como o caso do Serviço de 
Psicologia Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo?

Mitsuko Antunes: Como você iniciou seu trabalho 
no campo do ensino da Psicologia Escolar (disciplinas e su-
pervisões)? Que concepções norteavam seu trabalho? Que 
mudanças houve ao longo do tempo?

Carmem Taverna: A partir de 1984, paralelamente 
ao trabalho como psicóloga escolar na prefeitura, passei a 
supervisionar estudantes do último ano do curso de Psico-
logia no Núcleo de Psicologia Educacional das Faculdades 
São Marcos, na área de concentração de estágios, em di-
ficuldades de aprendizagem. A experiência acumulada na 
área e a conclusão dos créditos no mestrado me davam 
certa segurança no acompanhamento dos estagiários. Fui a 
convite de Elcie Masini, coordenadora do Núcleo de Psicolo-
gia Educacional e supervisora do grupo que participava com 
colegas da prefeitura.  Nesse núcleo, integrei uma equipe de 
professores/supervisores preocupada com a educação fun-
damental pública, que discutia as perspectivas da Psicologia 
Escolar e sua função social. Um grupo de referência também 
para minhas atividades práticas na Psicologia Escolar. Em 
1987, passei também a supervisionar o estágio de Psicologia 
Escolar, acompanhando os estudantes durante um ano letivo 
em uma escola pública estadual. Foi nesse período que en-
contrei, em uma feira de livros, A formação social da mente, 
de Vigotsky, em edição de Portugal. Foi uma das mais impor-
tantes referências. Afinal, encontrava na Psicologia algumas 
das respostas que buscava. Encontrei um único curso sobre 
Vigotsky, nesse momento, na Fisiologia da USP. 

Em 1989, assumi a coordenação da área de formação 
da Psicologia Educacional na São Marcos e continuei super-
visionando estágios. Não foi difícil mantermos as reflexões 
sobre a formação profissional com um grupo coeso e capaz, 
que, além de oferecer suporte teórico, incluía a integração 
do estudante/estagiário na comunidade escolar e em novos 
espaços educacionais, como creches, abrigos, centros de 
juventude e albergues para adultos, buscando atender às 
novas demandas de trabalho para o psicólogo educacional. 
Nossas reflexões ganharam nesses anos as referências da 
Psicologia Social e Comunitária. Permaneci como coordena-
dora da área até junho de 2000. 

É importante dizer que, no período de 1995 a 1997, 
consolidou-se o meu interesse pela pesquisa científica, foi 
quando, na própria São Marcos, nesse momento já univer-
sidade, voltei ao mestrado e conheci você, Mimi (Mitsuko 
Antunes), minha orientadora, que, em um momento bastante 
difícil da minha vida pessoal, me ajudou a encontrar mais 
um caminho: a História da Psicologia. Nessa ocasião, assumi 
também a disciplina Psicologia da Educação, no bacharelado 
do curso de Psicologia. No segundo semestre de 2000, deixei 
a coordenação da área de formação em Psicologia Educa-

cional na São Marcos, pois contava com uma bolsa CAPES, 
e pude me dedicar à pesquisa do doutorado no Programa de 
Psicologia Social da PUCSP, na área da História da Psico-
logia, com a orientação da Profa. Maria do Carmo Guedes, 
mas continuei lecionando Psicologia da Educação e supervi-
sionando apenas dois grupos de estudantes/estagiários do 
último ano. Em 2001, tive a oportunidade de assumir as aulas 
de História da Psicologia no curso de Psicologia, também na 
São Marcos, e, assim, me afastei da área educacional, tanto 
das aulas como da supervisão de estágio. Mas me envolvi de 
corpo e alma no estudo histórico sobre a Psicologia Escolar 
na Prefeitura de São Paulo no doutorado. 

Mitsuko Antunes: Como você vê a Psicologia Esco-
lar hoje?

Carmem Taverna: Se considerarmos que a História 
não se desenvolve em linha reta, mas entre avanços e recu-
os, entre embates de forças e tendências diversas, avalio que 
hoje a Psicologia Escolar/Educacional vive um momento de 
grande movimento, enfrentando muitas das mesmas ques-
tões, tensões, ambiguidades e contradições que a caracteri-
zam desde o seu início.  Nos últimos anos, no meu entender, 
a Psicologia Escolar ganhou mais força, quando o Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo e o Conselho Federal 
de Psicologia juntaram-se à ABRAPEE nas discussões so-
bre a Psicologia e Educação. Bom lembrar que a ABRAPEE, 
constituída em 1990, não deixou de discutir, desde então, a 
Psicologia Escolar e o fazer dos psicólogos escolares.

Em 2005, o Conselho Regional de Psicologia de São 
Paulo promoveu a I Mostra Estadual de Práticas de Psicologia 
em Educação e o IV Encontro de Psicólogos da área da Edu-
cação. Os encontros anteriores, organizados pelo CRP-SP e 
Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, ocorreram 
em 1980, 1981 e 1983. Mais de 20 anos se passaram para 
que as discussões da área fossem retomadas, nesse âmbi-
to. Em 2007, aconteceram a II Mostra Estadual de Práticas 
de Psicologia em Educação e o V Encontro de Psicólogos 
da área da Educação. Em 2008/2009, tive oportunidade 
de participar das atividades do Ano Temático da Educação 
promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, no Semi-
nário Regional do CRP de São Paulo (era conselheira nessa 
gestão, participava da Comissão Psicologia e Educação e 
coordenava o Projeto Memória da Psicologia em São Paulo). 
Os eixos temáticos em pauta já dão uma ideia do conteúdo 
a ser discutido: Psicologia, políticas públicas intersetoriais e 
educação inclusiva; políticas educacionais: legislação, for-
mação profissional, participação democrática; Psicologia e 
instituições escolares e educacionais e Psicologia no ensino 
médio. Nas discussões pude, mais uma vez, reavivar a me-
mória sobre o meu trabalho na prefeitura e de algum modo 
reconhecer as questões que lá discutíamos e que ainda 
estão presentes. Entretanto, eu não ouvi nenhum comentá-
rio que apontasse para a desconfiança do profissional, ao 
contrário, tive a impressão de que o psicólogo tem hoje seu 
trabalho reconhecido nas instituições educacionais. Também 
houve um aumento considerável no número de psicólogos 
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que passaram a trabalhar em diferentes espaços educacio-
nais públicos, privados e no terceiro setor, no estado de São 
Paulo. Mas o que mais me surpreendeu, nas discussões do 
Ano Temático da Educação, foram os encaminhamentos que 
anunciavam que havia chegado a hora de participarmos na 
construção de políticas públicas para a Educação. Para mim, 
uma novidade. Não mais ficarmos à mercê do poder executivo 
em seus diversos níveis, mas interferirmos na elaboração de 
Projetos de Lei. São vários os PLs que tramitam nas Câmaras 
Municipais, Assembleia Legislativa e Câmara Federal que dis-
põem sobre a assistência psicológica nas escolas públicas. A 
grande maioria deles, no entanto, desconsidera as atribuições 
dos psicólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde e su-
gerem uma atuação clínica ao psicólogo nas escolas; estão 
longe do que almejamos: inserir um psicólogo na escola que 
colabore na garantia do processo ensino aprendizagem e que 
pode assumir o lugar de mediador das relações nas escolas, 
sem deixar de considerar o projeto político educacional em vi-
gor. Hoje, vejo que é a clareza dos pressupostos e atribuições 
do psicólogo no contexto escolar e educacional, apoiados no 
respeito aos Direitos Humanos, a força para o movimento 
de esclarecimento realizado pelos órgãos de representação 
profissional, ABRAPEE, CRP-SP e Conselho Federal de Psi-
cologia, ao poder legislativo, às secretarias de educação e 
também aos psicólogos escolares/educacionais. Nessa pers-
pectiva, em 2010, o CRP-SP publicou, no Diário Oficial do 
Estado, uma Nota Técnica, enfatizando as contribuições da 
Psicologia, baseadas nas propostas elaboradas no Seminário 
Nacional do Ano da Educação (2008). Outra ação importante 
ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 9 de junho 
de 2011. Um evento com a participação da ABRAPEE, CRP-
-SP e Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo para 
a derrubada do veto do prefeito Gilberto Kassab a um Projeto 
de Lei que apoiamos, de autoria do vereador Jamil Murad, 
que dispõe sobre a instituição de Programa de Assistência 
Social e Psicológica nas instituições da rede municipal de 
ensino nos níveis infantil, fundamental e médio do município 
de São Paulo.

Queria ainda fazer um comentário sobre a queixa 
escolar, em geral o motivo desencadeador da elaboração 
dos projetos de Psicologia Escolar, tal como aconteceu na 
Prefeitura de São Paulo. É a queixa escolar que mantém, 
ainda hoje, significativos índices de encaminhamento aos 
serviços de saúde, e os embates quanto à sua compreensão 
permanecem intensos. De um lado, posicionam-se profissio-
nais da área da Educação e da Saúde, incluindo psicólogos 
que compreendem os problemas escolares como originários 
exclusivamente de causa biológica ou psicológica da crian-
ça e/ou adolescente, que buscam soluções medicamento-
sas ou, ainda, na tradicional psicoterapia para a resolução 
de problemas patológicos, próprios do indivíduo. De outro, 
profissionais das mesmas áreas que trabalham na pers-
pectiva de buscar informações e refletir a partir do lugar em 
que se originam os problemas – a escola. Esse grupo tem 
problematizado a medicalização não só da Educação, mas 
também da sociedade. Para quem quer saber mais, indico 
que se inteirem a respeito do Fórum sobre Medicalização da 

Educação e da Sociedade, que pode ser acessado pelo site 
da ABRAPEE.

Mitsuko Antunes: Que perspectivas você vê para a 
Psicologia Escolar no futuro?

Carmem Taverna: Vejo que não há mais volta quanto 
à avaliação da sociedade sobre a importância da Psicologia 
Escolar. Um exemplo é o número de Projetos de Lei para a 
inserção de psicólogos escolares na rede pública de ensino. 
Entretanto, o fazer do psicólogo ainda é preocupante. Já 
comentei sobre os embates e tensões. Por isso, penso que 
é extremamente importante mantermos abertos os espaços 
para trocas de experiências e espaços de reflexão em En-
contros, Seminários, Congressos, e também nos cursos de 
formação em Psicologia. Importante mantermos a disposição 
de esclarecer o poder legislativo quanto aos fundamentos e 
atribuições dos psicólogos escolares, para que possamos, em 
futuro próximo, romper com a prática de produção de diag-
nósticos, ou com uma prática patologizante da aprendizagem 
e atuar em projetos coletivos que visam interferir no processo 
de escolarização, no projeto político pedagógico da escola. 
Assim, avançaremos para a efetivação da prática democráti-
ca, do sucesso escolar, da garantia de direitos, do respeito às 
necessidades de aprendizagem e desenvolvimento de todas 
as crianças e adolescentes, incluindo aqueles que precisam 
de necessidades educativas especiais ou que cumprem me-
didas socioeducativas em privação de liberdade.

Tenho ainda uma preocupação, que também vejo 
como necessidade. Refere-se à necessidade de se estender 
e aprofundar as discussões sobre os processos de escolari-
zação e política educacional junto aos psicólogos que traba-
lham nas secretarias de saúde, psicólogos clínicos, portanto, 
que recebem uma grande demanda escolar. Estreitar a co-
municação com essa área da Psicologia abrirá certamente 
a oportunidade para uma interação e integração maior entre 
as demais áreas de especialidade da Psicologia que se de-
dicam ao estudo e trabalho com crianças, adolescentes e os 
diversos espaços institucionais. Não acho tarefa fácil, mas 
imprescindível. Deixo registrada, então, minha preocupação 
com a atual fragmentação dos saberes e práticas e a pouca 
comunicação entre as áreas de especialidades da Psicologia.  

Mitsuko Antunes: Você poderia falar um pouco de 
Yvonne Khouri como personagem de relevância na história 
da Psicologia Escolar no Brasil?

Carmem Taverna: É sempre um prazer falar de D. 
Yvonne. Como historiadora da Psicologia, penso que é im-
portantíssimo lembrar sua trajetória. Nós, psicólogos, temos 
muito a aprender com ela. O percurso de Yvonne Khouri 
como psicóloga e educadora é referência profissional, exem-
plo do compromisso da Psicologia com as questões sociais 
brasileiras, notadamente com as questões educacionais. 

Iniciou sua trajetória na Prefeitura de São Paulo como 
educadora sanitária; especializou-se em Psicologia Clínica 
e chefiou o Serviço de Psicologia Clínica no Departamento 

História
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de Assistência Escolar da Secretaria da Educação da PMSP, 
em meados da década de 1960. O crescente aumento do 
número de encaminhamentos de crianças efetuados pelas 
escolas, no início da década de 1970, conduziu Yvonne 
Khouri a realizar estudos, junto à Seção de Psicologia Clíni-
ca, que buscassem compreender o denominado fracasso es-
colar. Em síntese, os estudos por ela orientados mostraram 
a necessidade de adequação dos programas e metodologias 
educacionais e de ações profiláticas na área da saúde men-
tal do escolar, da sua família, e da escola como instituição, 
que poderiam ser realizadas de modo integrado por psicó-
logos, pedagogos, professores e pais, na própria escola. 
Assim, criou o Serviço de Psicologia Escolar, em 1975. Um 
desafio, pois esse projeto confrontava o encaminhamento 
dado pela Psicologia, à época, colocando-se ao lado dos 
questionamentos que passaram a ser feitos em relação à 
profissão de psicólogo e ao encaminhamento dado pelo en-
sino de Psicologia, que priorizava a formação do psicólogo 
dentro do padrão de profissional liberal. Como já disse, os 
psicólogos na prefeitura precisaram, além de utilizar conhe-
cimento e instrumental específico da área, compreender as 
relações entre escola e sociedade. Por valorizar o encontro 
dos psicólogos para a discussão crítica do seu trabalho, Dra. 
Yvonne, em 1978, fundou e presidiu a Associação dos Psicó-
logos da Prefeitura – APP, cujo objetivo era o de aglutinar não 
só os psicólogos da Secretaria da Educação, mas também 
aqueles que trabalhavam em outras secretarias. Vale lembrar 
que, nesse período, ainda vigorava uma política autoritária 
nas instâncias públicas. Em 1979, aposentou-se da PMSP. 
Deixou seu exemplo, força, persistência e a confirmação da 
importância da Psicologia na educação pública. 

Manteve-se ativa, ou melhor, ativista da democracia, 
da defesa da profissão de psicólogo e da luta de educação 
para todos. Integrou, em 1978, o Fórum de Psicólogos, mo-
vimento de profissionais preocupados em discutir e repensar 
a atuação da Psicologia na sociedade brasileira e a partici-
pação dos psicólogos nos órgãos de representação da cate-
goria: sindicato e conselho profissional. Participou da chapa 
de oposição que concorreu e foi eleita como conselheira para 
o CRP de São Paulo, em 1980. Expressiva também foi sua 
participação nos anos seguintes em âmbito federal, repre-
sentando o Estado de São Paulo no Conselho Federal de 
Psicologia.

No Centro de Educação da PUCSP, foi professora por 
longos anos, tendo assumido, em duas gestões, sua direção 
e representando-o no Conselho Universitário (órgão máximo 
de deliberação da universidade). Foi também professora 
do Programa de Pós Graduação em Educação e Currículo, 
também na PUCSP, tendo tomado a si a formação de mui-
tos mestres e doutores, lado a lado com outros educadores, 
como Paulo Freire, com quem partilhou seu trabalho.

Enfatizo que, em 1984, momento em que uma parcela 
de psicólogos escolares sinalizava, através dos órgãos de 
classe, a necessidade de debates, que teriam por objetivo 
definir a contribuição da Psicologia ao processo educacio-
nal, é publicado o livro Psicologia Escolar, organizado por 
D. Yvonne, o volume n.1 da Coleção Temas Básicos de 
Psicologia. Buscava, assim, oferecer subsídios para o es-
tabelecimento de alguns paradigmas de atuação, definindo 
mais claramente a contribuição dos psicólogos à Educação, 
a partir da reflexão crítica sobre a realidade educacional bra-
sileira. Penso que a edição desse livro parece ter sido uma 
resposta pública ao questionamento feito por um grupo de 
psicólogos escolares da prefeitura quanto ao compromisso 
da Psicologia Escolar com a realidade educacional paulista-
na. Portanto, seu trabalho é uma importante referência. 

Mitsuko Antunes: Para finalizar, que mensagem 
você enviaria aos estudantes de Psicologia e, em especial, 
para aqueles que têm interesse pelo campo da Psicologia 
Escolar?

Carmem Taverna: Hoje, com tanta facilidade na 
comunicação, e nesse momento de grande movimento da 
Psicologia Escolar, digo aos estudantes para participarem 
dos eventos promovidos por nossos órgãos de representa-
ção. Mas, como professora, penso que é também a sala de 
aula um espaço privilegiado para a reflexão sobre o movi-
mento atual da Psicologia Escolar e, por isso, sugiro, além 
do conteúdo teórico e estágios, que aproximação maior seja 
feita entre o curso de graduação e os estudos e pesquisas 
realizados nos diversos programas de Psicologia Escolar/
Educacional dos cursos de pós-graduação. Uma necessida-
de, sem dúvida. 

Carmem Silva Rotondano Taverna  (carmemtaverna@uol.com.br)
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP

Mitsuko Aparecida Makino Antunes (miantunes@pucsp.br)
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP
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Relato de Prática Profissional

Docência em Psicologia: uma experiência no estágio de 
licenciatura em Psicologia

Psychology and teaching: considerations on the Major degree 
apprenticeship program

Docencia en Psicología: una experiencia práctica pre-profesional de 
licenciatura en Psicología

Ana Paula Limaco Pacheco 
Elaine Dal’Col da Silva 

Fábio Henrique Medeiros Bogo 
Luciano Antônio Agnes 

Vanessa Cristina de Jesus

A experiência aqui apresentada é resultado de uma 
atividade de estágio em docência do curso de Licenciatura 
em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catari-
na, realizada no período de março a dezembro de 2010, e 
compreende as disciplinas de Estágio Supervisionado em 
Docência I e II, ambas com foco teórico-prático. Estas disci-
plinas foram cursadas por um grupo de cinco acadêmicos – 
autores deste relato – no último ano do curso de graduação 
em Psicologia ou já graduados, mantendo, entretanto, o vín-
culo acadêmico para concluir a formação como licenciado.

Para atender aos objetivos intencionados de experi-
mentar-se no papel docente com suas diversas implicações 
e operar com o conhecimento da Psicologia junto aos edu-
candos de forma crítica, ética e eficiente, o grupo valeu-se 
de um procedimento metodológico dividido em dois momen-
tos: revisão bibliográfica e estudo de textos a respeito do 
tema na disciplina do primeiro semestre e, na disciplina do 
segundo semestre, elaboração de planos de ensino e a ex-
periência de ministrar as aulas em si.  

A proposta da primeira disciplina foi debruçar-se 
sobre algumas produções textuais relevantes a respeito da 
licenciatura em Psicologia, do trabalho docente, do contexto 
educativo dos anos iniciais da escolarização e das contribui-
ções da Psicologia na formação de professores. Para tanto, 
foram estudados textos das áreas de Educação, Psicologia 
e Sociologia, dos quais destacamos: Peralva e Esposito 

(1995), Carvalho e Duran (2008), Carvalho (2003), a carti-
lha do Conselho Federal de Psicologia (2008) a respeito da 
inserção da Psicologia no Ensino Médio; e os artigos publi-
cados na revista Temas em Psicologia, que teve como foco o 
ensino (Assunção, 2007; Barros, 2007; Larocca, 2007; Leite, 
2007). 

Os debates do grupo focalizaram as contribuições da 
Psicologia para o Ensino Médio, concluindo que a proposta 
de reinserção dessa ciência como disciplina obrigatória no 
currículo pode subsidiar a formação de alunos cidadãos, ati-
vos na sociedade da qual fazem parte e críticos da realidade 
que os cerca.

Quanto à formação de professores, foi possível 
perceber que a Psicologia pode oferecer suporte teórico a 
esses profissionais, permitindo, assim, maior compreensão 
dos fenômenos que se apresentam em sala de aula, local 
de sua práxis, entendendo a escola como lugar de convívio 
onde se refletem as questões sociais, políticas, econômicas 
e culturais. Para Gimeno Sacristán e Pérez Gómes (1998), 
a função social da escola não se limita à reprodução, mas 
deve levar à apropriação e reconstrução crítica do conheci-
mento e da experiência.

A especificidade da profissão docente foi também um 
tema de debate, destacando-se o texto de Maurice Tardif 
(2002) a respeito dos “Saberes profissionais dos professores 
e conhecimentos universitários”. O autor indica a necessida-
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de de se encarar o trabalho docente como uma profissão em 
si, exigindo uma capacitação eficiente e articulada com a for-
mação científica. Um bom matemático e um bom professor 
de matemática não são a mesma coisa, e um mesmo sujeito 
não vai necessariamente apresentar as duas competências, 
muito embora talvez seja excelente em uma delas. Para o 
autor, a atividade profissional dos professores é proveniente 
dos saberes que incluem sua história pessoal, sua formação 
no curso de graduação e os conhecimentos específicos da 
docência e da realidade educacional.

Concomitante a estes estudos, estabelecemos con-
tato com a escola, campo de estágio. O estágio foi realizado 
em um curso de Magistério de uma escola pública estadual 
com longa tradição na formação de professores, localizada 
na cidade de Florianópolis – Santa Catarina, sendo o maior 
colégio público da América Latina. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 9394/96 propôs o curso de Pedagogia 
como formação inicial dos docentes dos anos iniciais e ge-
rou como consequência a extinção de muitos cursos de Ma-
gistério. Na contramão desse movimento, a escola ampliou 
o número de turmas desse curso a partir de 2004, em função 
da alta demanda, mantendo assim as suas raízes históricas 
de formador de professores em Santa Catarina, como bem 
apresenta Oliveira (2008).

O referido curso de Magistério funciona no período 
noturno e oferece as habilitações para a educação infantil e 
para as séries iniciais do Ensino Fundamental. O estágio foi 
realizado na turma de terceiro ano, na disciplina Fundamen-
tos da Psicologia da Educação, que possui a carga horária 
de 64h/aula por ano, sendo ministradas 2h/aula por sema-
na. A turma era formada por 40 alunos em idades diversas. 
Alguns destes já exerciam a prática educacional em seus 
estágios, em escolas particulares como auxiliares de sala 
ou em creches.

A experiência de docência em Psicologia envolveu 
quatro momentos: a observação, o planejamento das aulas, 
a intervenção propriamente dita e a reflexão sobre essa 
prática. Gimeno Sacristán (1998) destaca o planejamento 
como uma função fundamental dos professores, servindo 
para: pensar a prática antes de realizá-la, identificar os 
problemas-chave presentes na sala de aula e evidenciar a 
racionalidade, o fundamento e a intencionalidade que deve 
dirigir a ação docente. 

A elaboração do plano de ensino foi um dos principais 
momentos da segunda disciplina de estágio. Este plano foi 
apresentado em uma primeira versão nos encontros sema-
nais do grupo e coletivamente avaliado com relação a sua 
proposta: linguagem, divisão dos conteúdos para cada aula 
e metodologia proposta. Uma vez debatido pelo grupo, o 
plano era então refeito e chegava-se a sua versão final, a ser 
entregue na própria instituição. Ressalta-se que os objetivos 
não estiveram, em momento algum, “mortos” no documento 
do Plano de Ensino, como palavras vazias e conveniente-
mente dispostas no momento em que são solicitadas, mas 
abandonadas em seguida. Ao contrário, os objetivos foram 
os grandes norteadores de todo o planejamento de cada 
aula. A definição dos procedimentos didáticos levou sem-

pre em consideração o atendimento dos objetivos gerais e 
específicos supracitados, bem como as necessidades dos 
estudantes identificadas nas observações dos estagiários.

Um dos objetivos específicos a todos os planos foi 
problematizar a prática pedagógica dos futuros educadores, 
entendendo esta prática permeada por questões da política 
educacional brasileira, da sua formação teórica e da sua 
trajetória escolar e pessoal. Uma questão atual da política 
educacional é a obrigatoriedade do Ensino Fundamental de 
nove anos. Para compreender este processo, estudamos 
o documento do Beauchamp, Pagel e Nascimento (2007), 
“Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a in-
clusão da criança de seis anos de idade”. 

Segundo o documento, a ampliação do Ensino Fun-
damental para nove anos foi aprovada pela lei 11.274/2006 e 
deve produzir um avanço na qualidade da educação brasilei-
ra, pois assegura a todas as crianças um tempo mais longo 
de convívio escolar e maiores oportunidades de aprender. 
Para que esses propósitos tenham respaldo na realidade 
concreta, os processos educativos precisam ser adequados 
à faixa etária das crianças ingressantes para que a transição 
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental aconteça 
sem rupturas traumáticas para elas. A ampliação exige ade-
quações em vários aspectos, tais como: proposta pedagó-
gica, currículo, organização dos espaços físicos, materiais 
didáticos e aspectos financeiros. 

Trabalhar com essa nova perspectiva constitui-se em 
um grande desafio para os professores. Mais do que nunca, 
o trabalho e o saber da Psicologia são fundamentais para 
contribuir na formação, de modo que esses profissionais 
possam desenvolver suas atividades da melhor forma possí-
vel, para que o aumento do tempo de permanência na escola 
não se constitua em uma medida meramente administrativa, 
mas que contribua significativamente para a formação das 
crianças.  

Assim, o foco das aulas centrou-se em três temas: 
“Quem é a criança que entra na escola?”, no qual procu-
ramos localizar as características gerais do momento do 
desenvolvimento em que a criança se encontra, com base 
em Freud e Vigotski; “A educação da pessoa completa”, 
segundo a teoria do desenvolvimento de Henri Wallon traba-
lhada no texto; e “A formação dos conceitos científicos”, na 
perspectiva de Vigostki.

 Na nossa atuação, foi necessário transformar o co-
nhecimento científico em objeto de ensino e aprendizagem, 
passível de ser operado na relação com os educandos, 
ou seja, foi preciso compreender e pôr em prática a noção 
de transposição didática, conceito definido por Perrenoud 
(1993, p. 25) como “um tipo específico de mediação que 
o professor realiza entre o aprendiz e o conhecimento: a 
transformação do conhecimento das ciências em conheci-
mento escolar”. Trata-se de um trabalho artesanal do pro-
fessor: transformar o conhecimento teórico em um material 
acessível e compreensível por intermédio da adaptação da 
linguagem utilizada para abordar o fenômeno, bem como 
usando de exemplos próximos à realidade dos educandos, 
contextualizando o conhecimento temporal, espacial e his-
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toricamente, numa perspectiva de construção coletiva do 
saber – consequentemente implicando a si próprio e aos 
educandos nesta construção lógica de conhecimento. 

Procurando atingir o objetivo proposto e com a pre-
ocupação sempre presente de refletir com os educandos 
sobre a prática pedagógica, definimos algumas estratégias 
de ensino: a elaboração de textos didáticos, a realização de 
aulas dialogadas, a utilização de textos literários e charges. 
As aulas consistiram na proposta de dialogar com os alunos 
a partir de sua trajetória e do que entendiam, imaginavam 
que seria a criança que chega à escola no Ensino Funda-
mental. A partir do que os alunos traziam, os estagiários iam 
problematizando alguns mitos e procurando elucidar, a partir 
do referencial teórico, as fases do desenvolvimento da crian-
ça com a qual eles se deparam na sala de aula. As charges e 
os textos literários foram escolhidos como recurso pedagógi-
co para ilustração de uma situação infantil, a fim de procurar 
trazer a perspectiva da criança, procurando criar a possibi-
lidade de percepção, por parte dos futuros educadores, do 
mundo a partir da lógica da criança com a qual trabalham. 
A partir da leitura desses textos, eram problematizadas as 
questões por eles abordadas e abertas discussões sobre as 
experiências que os alunos tinham com as questões apre-
sentadas.

Procuramos constantemente a articulação dos ma-
teriais de apoio com as teorias, com a prática escolar e o 
contexto infantil. Trabalhamos temas como a sexualidade 
infantil e a importância da brincadeira, da representação 
simbólica e da compreensão dos conflitos no processo de 
escolarização.

 O trabalho dos estagiários foi recebido pelos alunos 
do Magistério com muito acolhimento. Os alunos participa-
ram ativamente, compartilharam suas práticas, elaboraram 
questões e avaliaram como positiva a iniciativa de debater e 
elucidar as propostas educativas do Ministério da Educação 
com base nas teorias do desenvolvimento. Também apro-
varam a proposta pedagógica de construção teórica com 
base nas próprias experiências, compartilhada com todos os 
alunos.

Vivemos momentos de grande ansiedade neste pro-
cesso. Inexperientes na docência, dúvidas surgiam quanto 
ao conteúdo, administração do tempo, manejo dos ques-
tionamentos dos alunos, o interesse deles pela aula. Con-
sideramos todo o processo, desde o estudo de textos, as 
observações, o planejamento e a experiência efetivamente 
de ministrar aulas, imprescindível para compreendermos a 
complexidade da profissão docente. Vivenciamos a necessi-
dade do professor de adquirir saberes específicos e desen-
volver habilidades também específicas a sua profissão, que 
só a práxis, ou seja, o estudo, a prática e a reflexão sobre a 
prática, possibilita. Por fim, entendemos que a verdadeira ri-
queza deste estágio residiu no equilíbrio entre a apropriação 
teórica e a vivência prática, na síntese dialética engendrada 
e ressignificada constantemente pelas discussões em grupo. 
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Azzi, R. G., Gianfaldoni, M. H. T. A. (2011). Psicologia e Educação. 1ª 
edição. São Paulo: Editora Casa do Psicólogo. 288p.

 A obra de Azzi e Gianfaldoni faz parte da Série ABEP – Associação 
Brasileira de Ensino em Psicologia – sobre Formação. É o 
primeiro volume desta série que, ao abordar temas amplos, tais 
como as aproximações teóricas entre Psicologia e Educação e 
os desafios cotidianos na educação, procura estimular novos 
debates e pesquisas. 

Ball, S. J.,  Mainardes, J. (Orgs.). (2011). Políticas educacionais: 
questões e dilemas. 1ª edição. São Paulo: Cortez. 288p. 

 É uma coletânea que, organizada por autores britânicos e 
brasileiros, reúne contribuições de diversos pesquisadores 
do campo das políticas educacionais e aborda temas como: a 
relação macro e micro na pesquisa de políticas educacionais 
e curriculares, o papel da teoria nos estudos sobre políticas, 
conceituação de justiça social e suas implicações, a reflexividade 
ética na pesquisa, abordagens teórico-metodológicas na pesquisa 
sobre análise de políticas, entre tantos outros. 

Boarini, M. L. (org.). (2011). Raça, higiene social e nação forte: mitos 
de uma época. Maringá: Eduem. 252 p. 

 Este livro relaciona, de forma crítica e histórica, os conceitos de 
raça, higienismo e nação. Questiona a forma dada de se fazer 
ciência, na qual as verdades produzidas pelos saberes médicos, 
pedagógicos e psicológicos a partir de uma matriz biológica de 
explicação do comportamento humano e social contribuíram 
para a construção da sociedade capitalista ao longo do século 
XX. Portanto, o tema abordado é de primordial relevância para 
a concreta compreensão de que a sociedade moderna, ao 
transformar o corpo humano em uma máquina teologicamente 
útil, otimiza a produção da mais-valia de forma cada vez mais 
profunda e longínqua. 

Chaves, M. Izumi, R. S., Volsi, M. E. F. (orgs.). (2011). A função 
social da escola: das políticas públicas às práticas pedagógicas. 
Maringá: Eduem. 236 p.

 A obra em questão socializa os resultados de pesquisas, 
em especial as realizadas por professores da Universidade 
Estadual de Maringá, sobre a função social da escola. Os textos 
apresentados representam uma contribuição para o debate 
sobre o tema e remetem à reflexão quanto às relações políticas 
e econômicas vigentes na sociedade atual. Relações estas 
que se constituem em desafios constantes aos educadores 
e à comunidade acadêmica nesse momento histórico de 
transformações e redefinições na organização da sociedade 
brasileira. 

Facci, M. G. D., Meira, M. E. M., Tuleski, S. C. (orgs.). (2011). A 
exclusão dos “incluídos”: uma crítica da psicologia da educação 
à patologização e medicalização dos processos educativos. 1ª 
Edição. Maringá: Eduem, v. 01. 376 p.

 Esta obra tem o objetivo de contribuir para a efetiva concretização 
da função social da escola. Para tanto, analisa e critica o aumento 
da patologização e medicalização da infância e adolescência, 
discutindo que muitos alunos, embora incluídos no processo de 
educação escolar, não se apropriam efetivamente dos conteúdos 
escolares. Apresenta elementos teóricos importantes para a 
superação de práticas e discursos ideológicos.

Guimarães, C. M. , Giorgi, C. A. G.; Menin, M. S. S. (Orgs.) (2011). 
Os professores e o cotidiano escolar: múltiplos desafios, múltiplos 
caminhos. 1ª  edição. Campinas: Mercado de Letras, 2011. v. 1. 
238 p. 

 Os autores deste livro são professores do Programa de Pós-
Graduação em Educação da FCT-UNESP, em Presidente 
Prudente, que refletem sobre questões críticas do cotidiano e da 
organização da escola. Buscam, nesta obra, trazer elementos 
para uma melhor compreensão teórica da escola brasileira hoje e 
para o aperfeiçoamento da prática dos agentes que constroem e 
reconstroem este cotidiano e esta organização, especialmente os 
professores.

Guzzo, Raquel Souza Lobo; Marinho-Araujo, Claisy Maria (2011). 
(orgs.).  Psicologia Escolar: identificando e superando barreiras. 
Campinas, SP: Editora Alínea. 311p.

 Trata-se de um livro que traz uma visão crítica de uma Psicologia 
voltada para a promoção do desenvolvimento humano e 
de políticas públicas que expressem o compromisso com a 
Educação. Defende a presença do psicólogo em contextos 
educativos em diferentes níveis e modalidades, sobretudo na 
realidade da escola pública brasileira, e busca contribuir para a 
identificação, enfrentamento e superação dos limites e desafios 
para a construção política e profissional da Psicologia Escolar.

Lima, V. A. A., Pereira, R. M. C. (Orgs.). (2011). Recortes teóricos 
práticos da psicologia. 1 ed. Curitiba: CRV, 186 páginas.

 Escrito por um grupo de professores, este livro busca estabelecer 
trocas interdisciplinares especialmente no que tange à relação 
entre psicólogos e educadores na área de educação, a partir dos 
resultados de pesquisas teórico-práticos desenvolvidas pelos 
mesmos.



368

Rösler, M. R. (2011). Literatura infantil e juvenil – Caraguatatuba, SP: 
Prefeitura Municipal e Estância Balneária de Caraguatatuba – 
Secretaria Municipal de Educação. 100 p.

 Esta obra reflete a rica experiência de Rösler como escritora de 
livros da literatura infanto-juvenil, bem como de pesquisadora e 

Noticias bibliograficas

de educadora no uso destes materiais no contexto educacional. 
É de interesse para docentes, administradores educacionais e 
pesquisadores do ensino da literatura. Suas sugestões de ação e 
de pesquisas implícitas são muito ricas. 
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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
Instructiones a los autores
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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. 

Normas Editoriais
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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, 
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Educacional, conforme endereço abaixo  e enviada para o 
endereço eletrônico revistaabrapee@yahoo.com.br
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