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Expediente

A revista Psicologia Escolar e Educacional é um veículo de divulgação e debate da produção científica na área 
específica e está vinculada à Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). Seu objetivo 
é constituir um espaço 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

  No fechamento deste número da revista tivemos a triste notícia do falecimento da professora 
Geraldina Porto Witter, ocorrido no dia 29/03. A professora atuou na área de Psicologia Escolar desde 1960 e fez 
parte da construção da história na área. Juntamente com outros pesquisadores, criou a Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), de cuja diretoria participou nos primeiros anos de edição, assim 
como colaborou para a produção da Revista, com artigos variados. Também formou muitos pesquisadores na área 
de Psicologia e áreas afins. Sua contribuição está marcada pelas férteis produções teóricas e pela sua incansável 
luta em prol da formação e atuação do psicólogo na busca da qualidade do ensino. 

  A ABRAPEE, desde a sua criação, vem sofrendo transformações, e como havíamos anunciado 
no número anterior, o periódico passará a ser quadrimestral e apresentado somente na versão eletrônica. Neste 
número os artigos abordam temas muito variados, que envolvem questões ligadas ao cotidiano escolar, entre elas: 
a recuperação de conteúdos escolares não devidamente aprendidos no ano letivo; o consumo de álcool, tabaco e 
drogas ilícitas; os denominados “Livros de Ocorrências”; a motivação; teorias subjetivas de professores em reuniões 
de trabalho (Chile); avaliação de aprendizagem; epistemologia genética e educação física; orientação quanto à 
queixa escolar relativa aos adolescentes; reflexões sobre possibilidades na atuação do psicólogo escolar; avaliação 
de leitura no Ensino Fundamental pelo teste de Cloze; relação sujeito-objeto e a unidade afetivo-cognitivo; Programa 
de Competências em Alunos do 2º Ciclo de Escolaridade (Portugal). As crianças são focalizadas na perspectiva da 
educação inclusiva, da teoria do logo de Elkonin e em um estudo acerca de sua visão sobre a felicidade. Na seção 
“Relato de Experiência” encontra-se a desafiante questão da Psicologia e a educação de jovens e adultos, além da 
resenha do livro “Educação para o Pensar”.  Por fim, a seção “História” traz a conferência proferida pela Prof.ª Dr.ª 
Elenita R. Tanamachi no encerramento do XI Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional – CONPE, 
ocorrido em Uberlândia – MG. 

  A partir do próximo número a editoração ficará a cargo da Prof.ª Dr.ª Silvia Maria Cintra da Silva, da 
Universidade Federal de Uberlândia, atualmente Editora Assistente. Desde 2011 a função de Editoração tem sido 
competente e cuidadosamente exercida pela Prof.ª Dr.ª Marilda Gonçalves Dias Facci, da Universidade Estadual 
de Maringá, auxiliada pelos membros da Comissão Editorial. Também é importante mencionar a colaboração dos 
componentes do Conselho Editorial e dos pareceristas, cuja parceria é fundamental para o andamento da Revista. 
Essa equipe, junto com os autores, revisores e colaboradores, tem primado pela qualidade, quesito que tem marcado 
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Recuperação escolar:  
uma análise crítica a partir da Psicologia Escolar

Roseli Fernandes Lins Caldas
Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP

Marilene Proença Rebello de Souza
Universidade de São Paulo, SP

Resumo
O artigo retrata o recorte de um estudo sobre a recuperação escolar fundamentado na abordagem histórico-cultural, cujos objetivos foram: a) 
estabelecer uma análise crítica, a partir dos conceitos da psicologia escolar sobre programas de recuperação na educação pública paulista; e 
b) compreender os sentidos pessoais atribuídos à recuperação escolar por educadores, mães e alunos. De cunho qualitativo, essa pesquisa 
etnográfica utilizou-se dos seguintes procedimentos: observações participantes; entrevistas com gestores, professores, alunos e mães; e 
desenhos dos alunos. Os resultados revelaram grande distanciamento entre as propostas oficiais e sua concretização no cotidiano escolar. A 
busca do sentido da recuperação conduziu à conclusão de que essa prática configura-se muito mais como um espaço de impossibilidades do que 
de potencialidades. As classes de recuperação exercem em alunos e professores o pernicioso efeito de cristalização do “não saber” – professores 
destituídos de sua função de ensinar e alunos desistentes de suas possibilidades de aprender. 
Palavras-chave: Psicologia Escolar, políticas públicas, educação básica.

Summer school: a critical analisis based on School Psychology.
Abstract 
This article describes a part of a study on Summer School, based on the Cultural-Historical Psychology theory that has the purpose to: a) 
establish a critical analysis, applying the concepts of school psychology about Summer School programs on the public system of São Paulo; and 
b) understand the personal sensations of educators, mothers and students regarding Summer School. This ethnographic research, which has 
a qualitative characteristic, used the following procedures: participative observations; individual interviews with coordinators, teachers, students 
and mothers; and student’s drawings. The results demonstrated a huge distance between the official proposals and its achievement in the daily 
routine inside the school. The search for a meaning for the Summer School has taken us to conclude that such method represents more a space 
of impossibility than a place to potentialities. The Summer School classes cause a negative effect of the “not knowing” crystallization, resulting in 
teachers who are dismissed from their roles to teach, and students who give up on their possibilities to learn. 
Key words: School Psychology, public policies, elementary school.

Recuperación escolar: un análisis crítico a partir de la Psicología Escolar
Resumen
El artículo describe un estudio sobre la recuperación escolar fundamentado en el enfoque histórico-cultural cuyos objetivos fueron: a) establecer un 
análisis crítico a partir de conceptos de la psicología escolar sobre programas de recuperación en la educación pública paulista; y b) comprender 
el sentido personal asignado a la recuperación escolar por educadores, madres y alumnos. La investigación etnográfica de carácter cualitativo 
utilizó los siguientes procedimientos: observaciones participantes; entrevistas con gestores, profesores, alumnos y madres; y dibujos de alumnos. 
Los resultados mostraron diferencias significativas entre las propuestas oficiales y su aplicación concreta en el cotidiano escolar. Buscar el 
sentido de la recuperación condujo a la conclusión de que esta práctica se configura mucho más como un espacio de imposibilidades que de 
potencialidades. Las salas de recuperación causan en alumnos y profesores el efecto pernicioso de cristalización del “no saber” – profesores 
destituidos de su función de enseñar y alumnos desertores de sus posibilidades de aprender. 
Palabras Clave: Psicología Escolar, políticas públicas, educación básica.
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Introdução
O interesse da Psicologia Escolar pelas políticas pú-

blicas tem se intensificado no Brasil a partir das discussões 
produzidas na década de 1980, quando vários trabalhos 
científicos realizados por psicólogos passaram a tratar espe-
cificamente das políticas educacionais, algumas de âmbito 
nacional e outras implantadas em São Paulo - SP. 

É indispensável vislumbrar as políticas públicas em 
educação como assunto que também diz respeito à Psico-
logia Escolar, considerando-se os efeitos da materialização 
dos planos e metas oficiais na constituição das pessoas, ato-
res sociais da escola com os quais a Psicologia tem estreito 
compromisso. Assim, pouco a pouco vai se consolidando o 
imperativo de que política pública em educação seja assun-
to discutido na interlocução entre as searas da Educação e 
da Psicologia Escolar. Cabe destacar que no caso não se 
trata de qualquer concepção de Psicologia Escolar, mas da 
que compreende o homem como constituído nas mais va-
riadas relações sociais, culturais e históricas, muitas delas 
fortemente marcadas pelas vivências na instituição escolar 
- afinal, é nesse espaço em que as políticas educacionais 
se concretizam e de fato acontecem, que nos cabe, como 
psicólogos, identificar e denunciar o “hiato entre a intenção e 
a realidade” (Souza, 2006, p. 232 e 235).

O tema das políticas públicas tem grande importân-
cia como permanente pano de fundo para a recuperação 
escolar, uma vez que várias políticas são elaboradas, pres-
supondo a necessidade de classes de recuperação para 
atender alunos que não tenham conseguido adequar-se aos 
objetivos propostos. 

Nas últimas décadas a Psicologia Escolar brasilei-
ra tem discutido possibilidades de superar a alienação, e 
muitos autores têm encontrado na vertente da Psicologia 
Histórico-Cultural meios para preencher as lacunas deixa-
das pelas discussões sobre o fracasso escolar. Tomando 
emprestada a concepção de educação proposta por Saviani 
de que “o trabalho educativo é o ato de produzir, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 
e coletivamente pelo conjunto de homens” (Saviani, 2005, 
p.24), a pesquisa cujo recorte é aqui descrito elegeu a Psi-
cologia Histórico-Cultural como base teórica do caminho a 
ser trilhado em busca de respostas às indagações sobre a 
recuperação escolar. 

O estudo teve como objetivo desvelar, compreender 
e revelar os atravessamentos gerados pela prática peda-
gógica da recuperação escolar, na tentativa de “entender e 
denunciar mecanismos sutis de exclusão” encobertos pela 
promessa de apoio e auxílio aos que não aprendem, bem 
como propor caminhos para superar contradições presen-
tes na recuperação escolar, com vista a contribuir para uma 
reflexão sobre a escola enquanto instrumento de emancipa-
ção para todos os alunos, inclusive os destinados às classes 
de recuperação. 

Este artigo é um recorte da tese de doutorado defen-
dida em 2010 no Instituto de Psicologia da USP denominada 
Recuperação escolar: discurso oficial e cotidiano educacio-

nal – um estudo a partir da Psicologia Escolar. Tal estudo 
teve como principais objetivos efetuar uma análise crítica da 
recuperação escolar praticada na educação pública paulista 
ao longo da história e compreender quais as interpretações 
e os sentidos pessoais atribuídos no cotidiano escolar à 
recuperação pelos envolvidos, especialmente pela equipe 
técnica, pelos professores, pais e alunos de uma escola 
pública paulista. 

Para ir além das críticas às maneiras como esta 
proposta se efetiva e das críticas às estratégias utilizadas, 
torna-se imprescindível fortalecer críticas aos pressupostos 
de uma prática que há muito se põe como compensatória 
às dificuldades das crianças de famílias de baixa renda. Ao 
se tomar tal medida, independentemente do modo como se 
materialize, entende-se que as dificuldades pertencem aos 
alunos que precisam ser recuperados. Deste modo, não se 
trata de verificar quais os melhores caminhos para atingir os 
objetivos previstos nos projetos oficiais de recuperação, mas 
de questionar tais objetivos.

Contribuições da Teoria Histórico-Cultural para 
a compreensão do fenômeno da recuperação 
escolar

A escolha da perspectiva da Psicologia Histórico-Cul-
tural para fundamentar a pesquisa deveu-se à compreensão 
de ser este o referencial teórico mais apropriado para um 
estudo que pretendia investigar a singularidade de pessoas 
envolvidas em processos de recuperação escolar a partir 
das categorias Sentido e Significado, considerando-se que 
os pressupostos construídos por essa teoria possibilitam 
entrelaçar a história das pessoas envolvidas no processo 
de recuperação com a história dessa prática pedagógica ao 
longo do tempo, levando em conta os contextos culturais 
que permeiam o cotidiano escolar observado. Outro elemen-
to essencial à pesquisa descrita neste artigo o qual encontra 
sustentação nessa teoria diz respeito ao valor das relações 
que se estabelecem na escola – tanto entre as pessoas 
como entre estas e o conhecimento – para o desenvolvi-
mento psíquico, ou seja, a investigação sobre a função da 
sala de aula – nesse caso, da sala de recuperação - como 
espaço de formação social da mente.

Essa concepção pressupõe “mecanismos pelos 
quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa” 
(Vigotski, 2007, p. 83), de modo que o homem é compreen-
dido como alguém que se constitui em uma relação dialética 
entre o social e a história, sendo ao mesmo tempo único, 
singular e histórico, um ser que, ao nascer, é candidato à 
humanidade, mas somente dela se apropria no processo de 
apropriação do mundo (Aguiar, 2006).

Dentre as inúmeras contribuições dos autores pre-
cursores da Teoria Histórico-Cultural, os conceitos de sen-
tido e significado explicitados por Vigotski e de Leontiev e 
destacados a seguir são fundamentais para a discussão do 
sentido da recuperação escolar.
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Para Vigotski (1935), o significado, inseparável da 
palavra, é o princípio organizador do desenvolvimento da 
consciência, voltado a determinado conceito compartilhado 
pelo grupo social. O sentido, por outro lado, é a integração 
dos eventos psicológicos despertados por determinada pa-
lavra na consciência de cada pessoa, uma vez que o efeito 
provocado em uma criança por qualquer acontecimento ou 
situação dependerá do sentido que ela lhe imprima.

Assim, o homem, ao nascer, encontra um sistema de 
significações pronto, elaborado historicamente, e toma pos-
se dele; mas o modo como este homem se apropria ou não, 
e em que grau assimila ou não determinada significação, 
ou o efeito que este significado tem em sua personalidade, 
dependem do sentido pessoal atribuído por ele.

Asbahr (2005) esclarece com bastante precisão es-
tes conceitos:

A passagem do mundo social ao mundo psíquico não se dá 
de maneira direta, o mundo psíquico não é cópia passiva do 
mundo social, isto é, as significações sociais compartilhadas 
por meio da linguagem não são apropriadas imediatamente 
pelos homens. Essa apropriação depende do sentido pessoal 
atribuído às significações sociais. Dessa forma, a relação 
entre significação social e sentido pessoal é componente 
central da consciência humana (Asbahr, 2005, p. 15).

Para Leontiev (1981), o sentido individual se dá 
quando a criança toma consciência de dado fenômeno para 
além do conhecimento a respeito deste. Sentido pode ser 
entendido como o conjunto dos fenômenos psíquicos sus-
citados na consciência por um fenômeno, uma palavra ou 
uma relação. Uma vez que o sentido traduz a relação entre o 
motivo e a ação, para encontrar o sentido pessoal devemos 
descobrir o motivo que lhe corresponde.

O êxito do processo de resolução de tarefas não é 
determinado somente pelo conteúdo objetivo, mas depende 
primordialmente do motivo que impele a criança a atuar; 
em outras palavras, depende do sentido da atividade que 
realiza. Na particularidade dos motivos determinados pelo 
sentido que tenha a tarefa dada, temos o ponto essencial 
para análise.

As relações entre sentido e significado se expressam 
como relações reais da própria atividade do homem, portan-
to sua análise pode se constituir como um método funda-
mental da investigação psíquica da consciência. 

Como a aprendizagem requer motivação e só há ati-
vidade verdadeira se houver motivação, para ocorrer apren-
dizagem é preciso que se estabeleçam vínculos afetivos 
capazes de conduzir a atenção dos processos intelectuais 
aos objetos de conhecimento. Desse modo, trata-se de pen-
sar um processo pedagógico que seja “motivador porque faz 
sentido para o aluno, como uma resposta para sua neces-
sidade de compreender melhor sua vida e a vida em sua 
sociedade” (Tanamachi & Meira, 2003, p. 50).

Pode-se deduzir que o sentido pessoal da criança 
em relação às experiências vividas na escola está ligado 
às particularidades psicológicas da sua atividade na escola 

produzidas tanto por suas interações com o professor, com 
o trabalho e com os seus colegas de classe quanto pela 
maneira de perceber a matéria escolar, compreender as 
explicações e a maneira como organiza sua linguagem nas 
respostas ao professor, etc. O modo como esses diversos 
processos afetam sua vida psíquica imprimirá o sentido pes-
soal ao processo de escolarização. 

A pesquisa

A busca por compreender o espaço destinado à 
recuperação escolar, considerando-se que “nos bastidores 
de uma política pública gesta-se uma direção a ser dada 
àqueles que a ela se submetem” (Souza, 2006, p. 234), 
aguçou dúvidas a respeito das perspectivas e concepções 
de educação presentes nos bastidores da recuperação es-
colar e dos efeitos que recaem sobre os seus protagonistas. 
Além disso, o questionamento sobre as contribuições da 
Psicologia Escolar no sentido de consolidar ou superar tais 
concepções foi fundamental para provocar desconforto e 
inquietação, condições indispensáveis para a realização de 
qualquer investigação científica.

As contribuições da Psicologia Escolar são inegáveis, 
pois esta descortina um novo modo de estudar o fracasso 
escolar, buscando referenciais teórico-metodológicos que 
possibilitem uma compreensão mais fiel à sua complexida-
de. As concepções - que ora entendiam a educação como 
a principal responsável pelas transformações sociais, ora 
como simples reprodutora das distorções da estrutura social 
- deram lugar a outra compreensão de educação, tida como 
determinada social e economicamente, mas com certo grau 
de autonomia que a tornava um caminho de grande valia 
na busca de uma sociedade mais justa. A década de 1980 
tornou-se o marco do início de uma produção científica que 
busca as contradições de medidas e reformas educacionais 
feitas pelos órgãos oficiais com a utilização de inovações 
metodológicas, como a pesquisa-ação ou a pesquisa par-
ticipante, possibilitando “análises das condições objetivas 
de vida e de trabalho, das representações, ações, reações 
e relações dos participantes do processo escolar” (Patto, 
1988, p. 77).

Ter como fonte de informação o ambiente em que 
ocorre o fenômeno investigado, descrever detalhadamente 
os dados, manter o interesse no processo e não nos resulta-
dos ou produtos, a investigação indutiva - que é construída à 
medida que as informações vão se agrupando -,  a preocu-
pação com o sentido que as diferentes pessoas dão às suas 
vidas e às suas vivências são os principais aspectos que 
caracterizam a pesquisa qualitativa, e foram devidamente 
respeitados no presente estudo.

Na investigação, utilizando-nos de fundamentos da 
pesquisa qualitativa, procuramos estabelecer estratégias e 
procedimentos que permitissem um diálogo com os parti-
cipantes a partir da convivência e aproximação, buscando-
-se levar em conta as experiências relativas às classes de 
recuperação do ponto de vista dos protagonistas da escola 
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(Bogdan & Biklen, 1994). Somente assim é possível teste-
munhar os fenômenos escolares: quando chegamos perto 
das pessoas que deles participam e passamos algum tempo 
convivendo e partilhando suas experiências à luz do referen-
cial teórico construído pela Psicologia Escolar.

Surgida como uma opção radicalmente diversa dos 
paradigmas dominantes na pesquisa educacional, a etno-
grafia implica em observação e interpretação das realidades 
a serem estudadas a partir das concepções teóricas assumi-
das pelo pesquisador, portanto é consequência do trabalho 
teórico, e não a matéria-prima que lhe dá origem. 

Mais do que uma técnica ou opção metodológica, a 
etnografia indica um enfoque, uma perspectiva em pesquisa 
que se articula com um método e uma teoria e se distingue 
pelo respeito à natureza do que é estudado. O objeto de 
estudo se constrói teoricamente, vinculando-se os conceitos 
construídos às referências empíricas vividas em campo (Ro-
ckwell, 1987). O etnógrafo carrega as discussões teóricas 
em suas perguntas e nas tarefas de observação e interpre-
tação do campo a ser pesquisado. 

Assim, buscou-se primeiramente investigar como se 
constituíram as classes de recuperação ao longo da histó-
ria e, depois, compreender como os protagonistas de uma 
escola específica apropriam-se desses espaços escolares 
tidos como recuperadores de aprendizagem. 

Método
No presente estudo foi utilizada a observação partici-

pante, especificidade da pesquisa etnográfica apropriada da 
antropologia e aplicada às pesquisas educacionais que tem 
como uma de suas maiores expressões o trabalho desenvol-
vido por Ezpeleta e Rockwell (1986). 

De caráter qualitativo, o estudo utilizou-se das se-
guintes fontes de informação: a) documentos oficiais sobre 
recuperação, teses e dissertações publicadas, documentos 
produzidos pela rede oficial de ensino e registros escolares; 
b) observações participantes nas salas de recuperação, du-
rante alguns meses do semestre letivo; c) entrevistas indivi-
duais com professoras de classes de recuperação, gestores 
e mães de alunos de classes de recuperação; d) entrevistas 
coletivas com um grupo de alunos dessas classes; e) dese-
nhos feitos por eles sobre a classe de recuperação, sendo 
todos vinculados regularmente a uma escola estadual situa-
da na Zona Sul da cidade de São Paulo.

O presente texto deter-se-á basicamente na análise 
das informações obtidas na pesquisa de campo a partir das 
observações participantes e entrevistas.

Participantes

Como elementos complementares às observações 
etnográficas em campo, foram realizadas entrevistas semi-
dirigidas individuais com as duas professoras de classes de 
recuperação, a diretora da escola, a professora coordenado-

ra pedagógica e duas mães de alunos; e entrevistas coleti-
vas com dois grupos de alunos das classes de recuperação, 
todos vinculados à mesma escola da rede pública, situada 
na Zona Sul da cidade de São Paulo.

Procedimentos

Foram realizadas dezessete visitas à escola, nas 
quais o pesquisador permanecia em sala de aula durante as 
aulas de recuperação fazendo semanalmente observações 
e interagindo com alunos e professoras, tanto durante quan-
to após as aulas. 

A observação era estruturada para registro posterior, 
de modo a selecionar as cenas e diálogos que diziam respei-
to aos objetivos da pesquisa, a qual era caracterizada como 
participante, uma vez que havia constantes interações com 
alunos e professoras, procurando-se vivenciar e entender o 
sistema de referências deles. No tempo em que estivemos 
na escola procuramos fazer parte daquele grupo, tentando o 
máximo de convivência e integração com alunos e professo-
ras. Pudemos perceber a aceitação gradual das professoras 
em relação à presença da pesquisadora em sala de aula. 
No início houve certa resistência, mas pouco a pouco fomos 
nos aproximando e estabelecendo vínculos que nos com-
prometiam umas com as outras na busca de respostas às 
questões que se apresentavam.

As aulas de recuperação tinham a duração de uma 
hora e ocorriam após o período regular de aulas dos alunos, 
tanto no turno da manhã como no da tarde.

Os roteiros utilizados em cada uma das entrevistas 
foram complementados e enriquecidos diferentemente, em 
função dos depoimentos específicos de cada participante, 
surgindo, assim, nas entrevistas, outros assuntos além dos 
que inicialmente faziam parte dos roteiros.

Todas as entrevistas tiveram a autorização dos parti-
cipantes ou responsáveis, por meio da assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, para serem realiza-
das e gravadas de modo a registrar as próprias palavras dos 
sujeitos, sendo, posteriormente, transcritas para as devidas 
análises.

Os resultados das investigações foram organizados 
articulando-se a análise da realidade em estudo e a teoria 
produzida sobre o tema, por se entender ser este o melhor 
caminho para possibilitar a interpretação da realidade.

Três foram as rotas para a organização das informa-
ções obtidas na pesquisa de campo: relatos registrados no 
diário de campo, elaborados a partir das observações feitas 
nas salas de recuperação; relatos orais coletados a partir de 
entrevistas (alunos, professoras, mães, diretora da escola 
e professora coordenadora pedagógica); e desenhos feitos 
pelos alunos sobre as classes de recuperação. 

Para entrecruzar as informações obtidas por meio das 
diferentes fontes da pesquisa, foi utilizada a organização/
categorização proposta por Bogdan e Biklen (1994, p. 220), 
a qual sugere a análise da compreensão dos participantes 
da pesquisa sob os seguintes prismas: (1) da situação – no 
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caso, a classe de recuperação; (2) de si próprios em relação 
à situação; e (3) uns dos outros.

As informações obtidas tanto nas entrevistas como 
por meio das observações no campo foram organizadas 
em uma tabela para cada categoria de participantes, con-
siderando-se os eixos indicados: a) compreensão sobre a 
recuperação; b) compreensão sobre os outros participantes 
do processo de recuperação; c) compreensão de cada uma 
sobre si mesma.

Buscando encontrar elementos que permitissem es-
boçar o sentido atribuído às classes de recuperação pelos 
que as vivenciavam, valemo-nos de procedimentos de aná-
lise de investigações baseados no esforço de ultrapassar a 
aparência (os significados) e ir à busca dos sentidos cons-
truídos pelos eventos psicológicos no plano das motivações, 
necessidades e interesses.

Resultados e análise 
As falas dos participantes da pesquisa, tanto as que 

foram ouvidas durante as observações participantes como 
aquelas que resultaram das entrevistas, constituíram-se 
no ponto de partida em busca dos significados e sentidos 
constituídos.

Importante frisar que as categorias significado e 
sentido, embora diferentes, não podem ser compreendidas 
desvinculadas uma da outra, e para sua compreensão de-
vem ser considerados os processos cognitivos, afetivos e 
biológicos que as constituem.

A análise das palavras implica, necessariamente, na 
análise dos pensamentos, e esta pressupõe a compreensão 
dos motivos, necessidades e interesses que orientam as 
atividades humanas. Isso evidencia a grande complexidade 
desse processo, em que registros permeados de emoções, 
baseados em desejos e em tensões mobilizadoras dos sujei-
tos, criam experiências afetivas em relação às suas ações.

Segundo Aguiar (2006), “esse processo de ação do 
sujeito no mundo a partir das suas necessidades só vai se 
completar quando o sujeito significar algo do mundo social 
como possível de satisfazer suas necessidades” (p. 17). So-
mente então o objeto/fato/pessoa poderá ser vivido como 
algo que motiva o sujeito.

Tentando dar voz aos participantes, destacamos aqui 
algumas de suas falas, consideradas emblemáticas:

“Chamo José e não sei ler. Eu me esforço, mas já fiz reforço 
quatro vezes. Na 1ª, na 2ª, na 3ª e na 4ª. Todo ano faço 
reforço... Eu sou o pior, já até repeti um ano.”– aluno de 11 
anos, da classe de recuperação. 

“É um vazio, eu me sinto vazia, apesar da supervisora 
ter acompanhado eles neste semestre e achar que eles 
avançaram. As professoras também disseram que eles 
avançaram um pouco. Eu penso naqueles que não 
avançaram nada. Me dá um vazio porque eu queria que 

todos tivessem alfabéticos.” – professora da classe de 
recuperação.

“Vira uma tortura. Soa como um castigo. Acaba perdendo o 
ritmo, tanto o professor como o aluno e a escola acabam só 
cumprindo uma formalidade. Faz porque tem que fazer (...). 
Sinceramente, desanimei. Sabia como fazer, vem alguém 
que me manda fazer de um jeito que sei que não dá certo, 
é pra desanimar mesmo. É pra não funcionar, mesmo. Pra 
inglês ver.” – diretora da escola.

Aparentemente, os objetivos da recuperação foram 
sofrendo alterações com o passar do tempo; mas como as 
concepções a respeito dos alunos tidos como os  “que não 
aprendem”, dos educadores e da função da escola têm se 
mantido intactas em suas bases, a mudança de foco da re-
cuperação ao longo das diferentes legislações não traz efei-
tos reais ao processo de aprendizagem, especialmente dos 
alunos considerados “com dificuldades”, aos a recuperação 
sempre se destinou. 

Embora os discursos das professoras e gestoras 
participantes dessa pesquisa tenham apontado como ideal 
a recuperação contínua, ou seja, o processo de apoio dado 
diariamente em classe pela própria professora à recupera-
ção paralela – feita em separado para os alunos com dificul-
dades -, ainda continua sendo conferido um poder mágico 
de salvar os que não aprendem. Ainda é evidenciada a 
necessidade de segregar os que aprendem de modo dife-
rente, com outros ritmos que os distingam da maioria dos 
alunos. A recuperação põe-se como medida para solucionar 
as dificuldades encontradas pelos alunos em seu processo 
de aprendizagem, mas como sua concretização na escola 
aponta muito mais para a discriminação e rotulação do que 
para a superação dos obstáculos, é possível afirmar que a 
recuperação escolar vem sendo instrumento de mascara-
mento da realidade e, consequentemente, de alienação.

Sustentamos essa ideia por considerarmos, concor-
dando com Duarte (2006), que uma das formas mais evi-
dentes de alienação é aquela que provoca o impedimento 
da apropriação das riquezas do gênero humano, entre as 
quais, em nossa sociedade letrada, a aprendizagem da 
leitura e escrita. Dito de outro modo, sempre que alguém 
não consegue aprender a ler e a escrever na escola, sempre 
que o direito à aprendizagem não se concretiza na vida dos 
indivíduos, há, implicitamente, um processo de impedimento 
de sua humanização.

Um breve tempo de convivência na escola, durante 
a pesquisa de campo deste trabalho, bastou para ouvirmos 
nos corredores a reedição da voz de D’Ávilla, autor do pri-
meiro documento oficial sobre recuperação escolar na rede 
paulista, datado de 1939, confirmando um sistema que insis-
te em pregar a recuperação como “salvadora das crianças 
fadadas ao fracasso escolar, com o objetivo de reajustá-las 
ao ambiente da classe (...), estimulando-lhes as forças, cor-
rigindo-lhes as deficiências, reforçando-lhes a capacidade 
de aprender” (D’Avilla, 1959, p. 15).
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A partir dessas considerações, destacamos a seguir 
alguns aspectos comuns, referentes às relações com a re-
cuperação escolar, que surgiram com mais frequência nos 
encontros com os participantes desta pesquisa, consideran-
do-se as respostas nas entrevistas e as vivências no campo.

Cabe realçar a presença constante dos problemas 
físicos ou psicológicos como elementos explicativos das 
dificuldades de aprendizagem na concepção de todos os 
participantes desta pesquisa. Nas entrevistas tanto das duas 
professoras como da coordenadora, da diretora, das mães 
e dos próprios alunos, havia constantes referências a do-
enças físicas ou emocionais como justificativas para a não 
aprendizagem, o que implicava no pertencimento à classe 
de recuperação.

A mesma concepção que fundamentou a proposta 
documentada por D’Ávilla na década de 1950 se faz presen-
te nos discursos dos participantes da pesquisa. Sua descri-
ção dos alunos que necessitavam da recuperação naquela 
época indicava características ainda hoje atribuídas aos 
alunos matriculados nas classes de recuperação; ou seja, 
a concepção sobre os alunos de recuperação, guardadas 
as diferenças na terminologia, ainda se mantém inalterada 
nos discursos proferidos na escola mais de 60 anos depois: 
“Tardos na aprendizagem; deficientes por desvios discipli-
nares ou fraqueza mental; repetentes; instáveis; apáticos; 
imaturos; e prejudicados pelo próprio meio social, familiar” 
(D’Ávilla, 1959, p. 2).

Merecem destaque também as várias menções dos 
educadores e mães às possibilidades de dislexia, TDH ou 
problemas neurológicos como hipóteses explicativas das 
dificuldades dos alunos das classes de recuperação. 

Maria Aparecida Moysés e Cecília de Azevedo Colla-
res, entre outros pesquisadores, têm trazido grandes con-
tribuições para a desmistificação da relação entre questões 
escolares e os supostos distúrbios, denunciando o processo 
de medicalização da Educação, perigoso engano que trans-
forma em doença fisiológica o que essas autoras denominam 
de “complexo de doença social” (Moysés & Collares, 1993). 

Desde os seus primórdios a recuperação é tida como 
“remédio ao grave problema da repetência”. A preferência 
de D’Ávilla pelo termo remédio parece conter pressupostos 
ainda hoje bastante sugestivos. 

O mito de Sísifo1 ilustra com perfeição os relatos de 
gestoras, de professoras, de mães e dos próprios alunos so-
bre sua relação com o trabalho desenvolvido na escola, em 
especial nas classes de recuperação. Algumas vezes pode-
-se verificar na escola como que certo conformismo de todos 
os envolvidos: alunos tentando fugir das aulas de recupera-
ção, professores indagando “o que se há de fazer...”, gestores 
apenas cumprindo determinações nas quais não acreditam. 

1      O mito de Sísifo é um ensaio filosófico escrito por Albert Camus, 
publicado originariamente em 1942. Por ter enganado e ofendido a 
Zeus, por toda a eternidade Sísifo foi condenado a rolar uma grande 
pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha, 
sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo a 
pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida 
por meio de uma força irresistível. Por esse motivo, a tarefa que 
envolve esforços inúteis passou a ser chamada “Trabalho de Sísifo”.

A frase dita por uma das professoras é ilustrativa desse fe-
nômeno de acomodação: “É muito difícil, mas, como diz que 
nada é impossível, a gente vai trabalhando”. O processo de 
recuperação escolar revelou um efeito esmagador para os 
envolvidos. Sofrimento e sentimentos negativos em relação 
às atividades exercidas na escola foram relatados por alunos, 
professoras, coordenadora pedagógica, diretora e mães.

O “não saber”, a incompetência, aparece nas falas de 
todos os participantes, professoras, professora coordenado-
ra pedagógica, diretora, mães e alunos. Todos se revelaram 
destituídos de potencialidades e possibilidades, passando, 
assim, a potencializar outros como responsáveis por even-
tuais mudanças. A busca por resposta na área da saúde, 
especificamente na da medicina, pode ter aí sua explicação.

Outro ponto que merece discussão é o fato de que a 
razão principal pela qual os alunos são encaminhados para 
a classe de recuperação são as insuficiências no processo 
de leitura e escrita, cabendo destacar o pensamento de Vi-
gotski a este respeito, que pode fomentar novas alternativas 
à recuperação escolar. Esse autor enfatiza a importância de 
que a mediação no processo de ensino da leitura e escrita 
se dê não de modo mecânico, mas de modo vivo e significa-
tivo. Importante lembrar que, por serem estas as atividades 
principais nesse momento do desenvolvimento infantil, saber 
ler e escrever está diretamente relacionado às concepções 
que a criança tem de si mesma. Suas vivências na escola 
em relação à aprendizagem são generalizadas para a vida 
e interferem diretamente em seu desenvolvimento psíquico.

Vigotski afirma em seus estudos:

El niño de edad escolar generaliza los sentimientos, es decir, 
cuando una situación se ha repetido muchas veces nace una 
formación afectiva que tiene la misma relación con la vivencia 
aislada o el afecto, que el concepto con la percepción aislada 
o el recuerdo. (...) Justamente en la crisis de los siete anos es 
cuando surge la propia valoración, el niño juzga sus éxitos, su 
propia posición. (Vigotski, 2006, p. 380)

O sentido da recuperação é impregnado dos efeitos 
das experiências escolares permeadas de fracassos e não 
de êxitos, e isso se aplica não somente aos alunos, mas a 
cada um dos atores sociais da escola participantes desta 
pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – 
uma proposta alternativa à 

recuperação escolar
A teoria de Vigotski convida a vislumbrar potenciais, a 

olhar para frente e deter-se nas potencialidades de aprender 
que tem a criança, em contraposição a um olhar que procura 
somente o que lhe faltou, onde precisaria ter se desenvolvido 
mais ou como poderia ter aprendido melhor. Recuperar im-
plica em olhar para o passado – verificar o que a criança não 
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conseguiu aprender –, ao passo que ensinar, de acordo com 
a Psicologia Histórico-Cultural, necessariamente nos remete 
ao futuro – ao que ela é capaz de aprender. Para Vigotski, “a 
pedagogia deve orientar-se não no ontem, mas no amanhã 
do desenvolvimento da criança” (Vigotski, 2001, p. 333).

É óbvio que a concepção de falta evidencia-se no pro-
cesso de aprendizagem de um aluno de nove ou dez anos 
que ainda não está alfabetizado, a despeito de estar na escola 
desde os sete anos; porém cabe questionar a origem dessa 
falta. Estaria no aluno ou nas circunstâncias em que se dá o 
processo de aprendizagem? Segundo Meira e Antunes (2003), 
quando o foco está nas circunstâncias, a chance de mudança 
é muito maior do que quando se centra nas pessoas.

Deste modo, dois eixos podem guiar o enfoque das 
faltas: em primeiro lugar, as faltas não pertencem à criança 
ou à professora, mas são multideterminadas e ampliam-se 
para diversas instâncias, entre as quais as políticas públi-
cas; e, em segundo lugar, é preciso pensar a defasagem do 
processo de aprendizagem sob a ótica dos potenciais dos 
envolvidos no processo (as faltas até podem ser vislumbra-
das, desde que sirvam de indicadores de possibilidades).

Em relação aos alunos marcados pelo fracasso es-
colar, a função da escola deveria ser, de modo mais intenso 
ainda, a de possibilitar, por meio do ensino de conhecimen-
tos sistematizados, o desenvolvimento deste nível de pensa-
mento abstrato e mais elaborado, caracterizado pela forma-
ção de conceitos científicos. A educação escolar tem ao seu 
encargo a responsabilidade de promover o desenvolvimento 
de conceitos científicos cada vez mais aprofundados, de 
forma a provocar alterações qualitativas na consciência dos 
alunos. Não obstante, evidenciam-se as incoerências entre 
as propostas na regulamentação oficial das classes de recu-
peração enquanto espaços de apropriação do conhecimento 
e o que de fato ocorre: crianças com tarefas simplificadas, 
repetitivas, com conteúdos muito aquém do que é ensinado 
nas salas regulares, atrasadas no cronograma curricular 
oferecido aos demais, desacreditadas, segregadas em um 
espaço destinado a quem, supostamente, não consegue 
aprender e com investimentos pedagógicos incipientes: uma 
escola mais fácil, uma escola fraca para os fracos. 

Vigotski (2005) argumenta que “a criança atrasada, 
abandonada a si mesma, não pode atingir nenhuma forma 
evolucionada de pensamento abstrato” (Vigotski, 2005, p. 
113), e, exatamente por isso, a escola tem tarefa primordial 
em seu desenvolvimento.

Este trabalho dispôs-se a ser mais uma voz que se 
junta a tantas outras da Psicologia Escolar que criticam as 
políticas públicas e medidas educacionais segregadoras e 
manifestam resistências a medidas que desqualificam a es-
cola como espaço de socialização do saber, objetivo histori-
camente produzido, propondo o enfrentamento da exclusão 
social, mascarada e ocultada pela realidade concreta da 
recuperação escolar. 

Nesse sentido, terminamos o artigo indicando como 
proposta alternativa a valorização da prática de aproveita-
mento dos pares mais hábeis em sala de aula, de modo que 
o auxílio mútuo entre alunos que se encontrem no nível real 

em relação a algum processo de aprendizagem e outros 
que estejam na zona do desenvolvimento proximal possa se 
concretizar como medida pedagógica oficial, contrapondo-
-se aos espaços reservados à recuperação e maximizando 
as potencialidades de cada criança.

Isso implicaria em abolir o termo recuperação, uma 
vez que o caminho seria a ênfase nas potencialidades por 
meio de processos de aprendizagem tendo-se como susten-
tação teórica para essa proposta a argumentação de Vigotski 
sobre as possibilidades de assessorar as crianças deficien-
tes de modo a produzir avanços em seu desenvolvimento e 
propor sua aplicação aos alunos tidos como atrasados na 
escola, entendendo-se o atraso na aprendizagem como um 
processo a ser superado. A sala de aula deve ser um espaço 
emancipador, e a escola só é emancipadora quando revela 
o que as pessoas são, não o que não são. Para definir supe-
ração pode-se recorrer à palavra na língua alemã aufheben, 
que significa esconder, ser posto em segundo plano. 

Assim, a deficiência não é eliminada, mas é escon-
dida pelas potencialidades, é submetida às novas possibi-
lidades que vão sendo desenvolvidas (Vigotski, 1997). É 
como se o brilho das potencialidades das crianças tornasse 
opacas suas impossibilidades. 

Os processos compensatórios foram propostos por 
Vigotski (1997) em sua teoria da Defectologia, relativa ao 
desenvolvimento de crianças com atraso mental. 

Aventuramo-nos a propor sua aplicabilidade ao es-
tudo dos alunos tidos como atrasados em seu processo de 
escolarização, comumente alvos do encaminhamento às 
classes de recuperação. É preciso deixar bem claro que não 
há qualquer intenção de sugerir que haja atraso mental ou 
de ordem biológica nos alunos das classes de recuperação; 
ao contrário, a aproximação desses alunos, por meio da 
pesquisa de campo, deu-nos certeza de estarmos diante de 
crianças inteligentes e com muito potencial para aprendiza-
gem, o qual, de algum modo, foi usurpado delas no processo 
de escolarização.  

Os atrasos desses alunos são outros, de ordem es-
colar, que não devem ser entendidos como próprios deles, 
mas como atrasos socialmente construídos. As dificuldades 
que apresentam no processo de escolarização na sala de 
aula regular são o seu passaporte para as classes de re-
cuperação, cujo objetivo oficial é prover as necessidades 
educacionais, o que, na realidade, resulta em cristalização 
de atrasos. Vigotski elaborou uma crítica aos critérios de 
seleção das crianças encaminhadas para as classes es-
pecíficas para deficientes. Eram escolhidas pelo critério de 
capacidade ou incapacidade ou - o que era pior - pelo fato 
de serem tidos como alunos que não desejavam aprender – 
fator muito recorrente na concepção dos alunos encaminha-
dos às classes de recuperação. Para esse autor russo, não 
havia nada mais infundado do que uma seleção segundo 
ângulos negativos, ou seja, uma seleção apoiada somente 
naquilo que falta à criança, e não naquilo que ela é e tem e, 
especialmente, no que ela pode vir a conquistar em termos 
de desenvolvimento. Entendia que o estudo da deficiência 
só fazia sentido se propiciasse a superação das dificulda-
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des dessas crianças tidas como mentalmente atrasadas. 
As questões que deveriam nortear os procedimentos dos 
educadores seriam: quais os processos do desenvolvimen-
to que podem levar à superação do atraso, elevando essa 
criança a um nível superior? Quais as suas potencialidades? 
Como fazê-la desejar aprender?

Para inteirar-se dessa questão é preciso estudar não 
somente a defasagem, mas principalmente o lugar que esta 
insuficiência ocupa na personalidade e as reestruturações 
que se processam nessa criança, bem como as condições 
sociais e o meio em que ela é educada, uma vez que: 

la reserva de la compensación es en una enorme medida, 
la vida social colectiva del niño, la sociabilidad de su 
conducta, en las cuales encuentra el material para construir 
las funciones internas que se originam en el processo del 
desarrollo compensatório (Vigotski, 1997, p. 137).

Se as crianças com deficiências podem desenvolver 
processos de adaptação ao meio, elaborando uma série de 
funções que compensam, equilibram e suplantam as defici-
ências, pode-se inferir a importância da escola para as crian-
ças tidas como portadoras de fracasso escolar e, no caso 
deste estudo, pertencentes às turmas de recuperação. As 
reservas de compensação, sobretudo para crianças de clas-
ses populares, serão construídas nos processos de apren-
dizagem proporcionados dentro do espaço da sala de aula 
regular. Este olhar que vislumbra potenciais, capacidades, 
habilidades nas crianças deve ser o prisma adotado pelos 
educadores, gestores e pais.

As considerações de Vigotski a respeito do objetivo 
da Psicologia diante das crianças com dificuldades para 
aprender nos conduzem a um grande desafio, enquanto psi-
cólogos voltados à área da Educação: lutar por uma escola 
pública que seja comprometida com a mediação cultural e 
que contribua, de fato, para a emancipação.

Nossa busca pela recuperação conduziu à conclusão 
de que o espaço reservado à recuperação escolar configura-
-se muito mais como um lugar de impossibilidades do que de 
potencialidades. A recuperação não tem o efeito alardeado 
oficialmente, mas tem outros efeitos.

As classes de recuperação exercem em alunos e pro-
fessores o pernicioso efeito de cristalização do “não saber”: 
professores destituídos de sua função de ensinar e alunos 
desistentes de sua possibilidade de aprender. 

Foi consensual, entre os diferentes personagens 
da escola, a concepção sobre a fragilidade da função da 
recuperação, apontando o esvaziamento do sentido dessa 
prática pedagógica para todos os seus atores: gestores, 
professores, alunos e pais.

Encerramos com o desejo de que este trabalho tenha 
mais um sentido luta por uma educação de qualidade na es-
cola pública brasileira e seja um anúncio da possibilidade de 
que a recuperação propagada pelos discursos oficiais como 
solução dê lugar a outro processo que nos aventuramos a 
denominar de “Aprendizagem Contínua”.

Neste sentido, é preciso que a Psicologia Escolar 
continue denunciando políticas públicas que não contribuem 
para a concretização de uma escola pública de qualidade. 
Assim, é preciso comemorar conquistas, sem perder de vista 
que ainda há muito por fazer para que a educação seja, de 
fato, promotora de dignidade humana para todas as crianças 
brasileiras!
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Problemas escolares e o consumo de álcool e outras 
drogas entre adolescentes

Luciana Roberta Donola Cardoso
Instituto e Departamento de Psiquiatria, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Brasil

 André Malbergier
Instituto e Departamento de Psiquiatria, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Brasil

Resumo
A relação entre problemas escolares e o uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas em 965 adolescentes dos municípios de Jacareí e Diadema (SP) 
foi avaliada pelo instrumento de autopreenchimento Drug Use Screening Inventory. Este instrumento avalia o consumo de drogas e problemas a 
ele relacionados. O uso de substâncias foi associado a repetências, falta de concentração, notas baixas, desejo de abandonar a escola, sentir-se 
entediado no ambiente escolar, não fazer os deveres, faltar/chegar atrasado e prejuízos acadêmicos decorrentes do uso de drogas. A combinação 
do uso de álcool e tabaco foi associada a mais problemas escolares do que os encontrados em usuários exclusivos de álcool. Os problemas 
associados a esta combinação foram semelhantes aos observados em usuários de drogas ilícitas. Gostar da escola foi um fator protetor contra o 
uso de substâncias.  Os resultados mostram a importância de se atentar para o relato de consumo das drogas lícitas combinadas.
Palavras-chave: Adolescentes, drogas, rendimento escolar.

School problems and the consumption of alcohol and other drugs among 
adolescents

Abstract 
The relationship between school problems and the use of alcohol, tobacco and illicit drugs in 965 adolescents in the towns of Jacareí and Diadema 
(SP) was assessed by  us through the self-administered questionnaire DUSI - Drug Use Screening Inventory. This instrument helps  assess drug 
use and related problems. Substance use was associated with , lack of concentration, poor performance, desire to drop out of school, feeling 
bored at school, ignoring homework, missing/ arriving late at school, and academic impairments resulting from the use of drugs. The combination 
of alcohol and tobacco was associated with more problems in school than those found in exclusive users of alcohol. The problems associated with 
this combination were similar to those observed in illicit drug users. Enjoying the school was a protective factor against substance use. The results 
show the importance of paying attention to the combined consumption of licit drugs.
Keywords: Adolescents, drug usage, academic achievement.

Problemas escolares y el consumo de alcohol y otras drogas entre 
adolescentes

Resumen   
Se evaluó la relación entre problemas escolares y el uso de alcohol, tabaco y drogas ilícitas en 965 adolescentes de las ciudades de Jacareí y 
Diadema (SP) con el instrumento de auto-reporte Drug Use Screening Inventor. Este instrumento evalúa el consumo de drogas y problemas que 
se relacionan con el mismo. El uso de sustancias se asoció a reprobación de cursos, falta de concentración, notas bajas, deseo de abandonar la 
escuela, sentir tedio en ambiente escolar, no hacer los deberes, faltar/llegar retrasado e perjuicios académicos resultados del uso de drogas. La 
combinación del uso de alcohol y tabaco se asoció a más problemas escolares de los encontrados en usuarios exclusivos de alcohol. Los problemas 
asociados a esa combinación fueron semejantes a los observados en usuarios de drogas ilícitas. Gustar de la escuela fue un factor protector contra 
el uso de sustancias.  Los resultados muestran la importancia de prestarse atención al relato de consumo de drogas lícitas combinadas.
Palabras Clave: Adolescente, drogas, rendimiento escolar.
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Introdução
O consumo de substâncias psicoativas é um grave 

problema de saúde pública. O início do uso geralmente 
ocorre na adolescência e tem sido cada vez mais frequente 
nesta população. De acordo com o último relatório norte-
-americano sobre uso de álcool e outras drogas, 21% dos 
estudantes da 8ª série, 37% da 10ª série e 48,2% da 12ª 
série fizeram uso de alguma droga ilícita na vida. O uso de 
álcool foi relatado por 35,8% dos estudantes da 8ª, 58,2% 
da 10ª e 70% da 12ª série. O consumo de tabaco na vida foi 
relatado por 20% dos estudantes da 8ª, 33% da 10ª e 42,2% 
da 12ª série (Johnston, O’Malley, Bachman, & Schulenberg, 
2011).

No Brasil, vários levantamentos realizados com 
adolescentes e com universitários têm mostrado o panora-
ma do consumo de substâncias entre os jovens (Carlini e 
cols., 2010; SENAD, 2009; SENAD, 2010; UNIAD, 2012a; 
UNIAD, 2012b). O último levantamento sobre o consumo de 
drogas psicoativas entre estudantes do Ensino Fundamental 
e Médio das escolas públicas e privadas brasileiras mostrou 
que 25,5% dos adolescentes relataram já ter usado alguma 
droga ilícita na vida, 10,6% no último ano e 5,5% no mês an-
terior à entrevista. Em relação ao álcool, 60,5% relataram já 
tê-lo usado alguma vez na vida, 42,4% relataram tê-lo usado 
no último ano e 21,1% relataram seu uso no mês anterior à 
entrevista. Quanto ao tabaco, 16,9% relataram tê-lo usado 
alguma vez na vida, 9,6% no último ano e 5,5% no último 
mês. Vale ressaltar que 15% dos adolescentes que rela-
taram ter usado drogas ilícitas, 59% dos que relataram ter 
usado álcool e 9,7% dos que relataram ter usado tabaco no 
último ano tinham entre 10 e 15 anos (Carlini e cols., 2010).

Outro estudo nacional recente mostrou que 2% dos 
adolescentes no Brasil fizeram uso de cocaína no último 
ano. Quase metade dos usuários adultos (45%) experimen-
tou cocaína pela primeira vez antes dos 18 anos de idade. 
O Brasil é responsável por 20% do consumo mundial de co-
caína/crack, sendo o principal mercado de crack do mundo 
e o segundo maior consumidor de cocaína (UNIAD, 2012a). 
Em relação ao uso de maconha, o estudo mostrou que 3% 
dos adolescentes, que equivalem a mais de 470 mil indi-
víduos, fizeram uso desta substância no último ano. Além 
disso, mais da metade dos usuários, tanto adultos quanto 
adolescentes consomem maconha diariamente (1,5 milhão 
de pessoas) e 62% deles experimentaram maconha antes 
dos 18 anos (UNIAD, 2012b).

A idade precoce de início do uso aumenta a vulnera-
bilidade ao abuso e dependência de substâncias. De acordo 
com o II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas 
Psicotrópicas no Brasil (SENAD, 2009), 17,2% dos indiví-
duos com idade entre 12 e 17 anos relataram ter feito uso 
de alguma droga ilícita pelo menos uma vez na vida, 7% já 
apresentavam dependência de álcool e 2,9% dependência 
de tabaco. 

O uso de álcool e outras drogas entre os adolescen-
tes tem sido associado a diversas consequências negativas, 
entre as quais os problemas escolares (Galduróz e cols., 

2010; Larrosa & Palomo, 2010; Li & Lerner, 2011). Tanto 
estudos nacionais quanto internacionais têm mostrado que 
faltas, repetências, evasão escolar, dificuldade de apren-
dizagem e pouco comprometimento com essas atividades 
estão associados ao uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas 
entre os adolescentes (CEBRID, 2004; Horta, Horta, Pinhei-
ro, Morales, & Strey, 2007; Latimer & Zur, 2010; Salazar, 
Ugarte, Vasquez, & Loaiza, 2004).

De acordo com o CEBRID (2004), a defasagem esco-
lar foi uma das principais com sequências do uso de drogas 
ilícitas entre os estudantes. Nesse estudo, observou-se que 
as faltas eram mais frequentes entre os adolescentes que 
alguma vez na vida tinham feito uso de drogas ilícitas.

Outro estudo brasileiro, realizado com 2.410 es-
tudantes de 10 a 19 anos, observou que o uso de drogas 
ilícitas estava associado a um maior número de reprovações 
escolares (Tavares, Béria, & Lima, 2004).

O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre 
problemas escolares e o uso exclusivo de álcool, uso ex-
clusivo de tabaco, uso combinado de álcool e tabaco e uso 
de drogas ilícitas em 965 adolescentes, de 10 a 18 anos, de 
50 escolas públicas situadas nos municípios de Jacareí e 
Diadema, ambos no estado de São Paulo, Brasil.

Método

Participantes

A tabela 1 mostra a descrição da amostra a qual 
se constituiu de 965 adolescentes, dos quais: 436 (45,2%) 
eram do sexo feminino e 529 (54,8%) do sexo masculino; 
831 (86,3%) estavam no Ensino Fundamental e 132 (13,7%) 
no Ensino Médio; 771 (80,6%) nunca haviam repetido algum 
ano escolar e 185 (19,4%) haviam repetido ano ao menos 
uma vez; 606 (64,1%) viviam com o pai e com a mãe, 218 
(23,1%) apenas com a mãe, 21 (2,2%) apenas com o pai, 98 
(10,4%) com outros familiares e dois (0,2%) em instituição. A 
idade média dos adolescentes era de 13,5 (DP=1,41) anos.

Local

A pesquisa foi realizada em 50 escolas públicas es-
taduais dos municípios de Jacareí e Diadema (São Paulo, 
Brasil) que ofereciam o Programa Escola da Família (PEF). 
Este programa é uma iniciativa da Secretaria Estadual da 
Educação em cooperação com a Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) 
e consiste em utilizar o espaço físico das escolas públicas 
estaduais nos finais de semana para desenvolver atividades 
socioeducativas com os jovens e suas famílias. Todos os 
adolescentes que participavam do PEF foram convidados a 
participar da pesquisa.

A seleção das escolas foi realizada junto com os 
coordenadores do PEF e da Secretaria de Educação do Es-
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tado de São Paulo. Buscou-se, nesta seleção, a indicação 
de escolas que estivessem na média entre as escolas do Es-
tado, em relação a desempenho, uso de drogas e violência. 
Os coordenadores do programa realizam um processo con-
tínuo de avaliação interna para detectar os problemas mais 
relevantes em cada escola e propor projetos socioculturais e 
esportivos mais adequados a cada situação. As escolas se-
lecionadas para participar da pesquisa foram indicadas pe-
los coordenadores com base nestas avaliações. Os índices 
de desempenho, uso de drogas e violência encontravam-se 
na média das escolas participantes do programa.

Procedimentos

O objetivo inicial desta pesquisa era abranger 1.000 
adolescentes, 20 de cada escola; entretanto, de acordo com 
os critérios de inclusão e do prazo estipulado para a coleta 
de dados, conseguiu-se avaliar 965 adolescentes. Os crité-
rios de inclusão na pesquisa foram: ter idade entre 10 e 18 
anos e participar desse programa nas escolas selecionadas. 

Foram excluídos seis adolescentes por terem menos de 10 
ou mais de 18 anos. A pesquisa foi realizada em 2007.

Inicialmente o projeto foi divulgado por meio de carta-
zes afixados na escola. com informações sobre a realização 
da pesquisa e o que era necessário fazer para participar. 
Para estimular a participação dos adolescentes, os edu-
cadores falavam sobre a pesquisa durante as atividades 
programadas que se realizavam na escola. Os interessa-
dos deixavam o nome e alguns dados residenciais com o 
monitor do Programa e levavam o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) a seus pais e/ou responsáveis e 
o devolviam ao monitor antes da aplicação do questionário.

Após a assinatura do TCLE, os monitores agenda-
vam com os adolescentes o dia e horário para a aplicação 
do questionário. Os adolescentes recebiam o questionário, 
respondiam às perguntas (que eram dicotômicas: sim ou 
não) e o colocavam numa urna, sendo orientados a não 
se identificar. Quando tinham alguma dúvida gramatical 
ou de compreensão das perguntas, os monitores podiam 
esclarecê-la, mas não poderiam ler nenhuma pergunta do 
questionário. Antes de entregar o questionário o monitor 
explicava ao adolescente do que tratavam as perguntas e a 
maneira como ele deveria responder a elas. Não houve ne-
nhum questionamento por parte dos adolescentes durante 
o preenchimento dos questionários. Todos os adolescentes 
que trouxeram o termo de consentimento assinado pelos 
pais/responsáveis compareceram no dia indicado para res-
ponder o questionário, não tendo havido nenhuma recusa 
ou desistência.

Todos os adolescentes e os seus responsáveis 
assinaram o TCLE, garantindo a participação voluntária e 
sigilosa e o cumprimento das normas éticas de pesquisa 
envolvendo seres humanos. 

Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (número do processo: 425/06).

Instrumento

Utilizou-se o questionário DUSI (Drug Use Screening 
Inventory) já traduzido e validado no Brasil (De Micheli & 
Formigoni, 2000; De Micheli, Fisberg, & Formigoni, 2004). 
Este instrumento é de autopreenchimento e avalia o uso de 
substâncias no mês anterior à entrevista e fatores relaciona-
dos ao uso.

O uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas (anfetamina, 
ecstasy, cocaína, crack, maconha, alucinógenos, tranqui-
lizantes, ansiolíticos, esteroides, inalantes e solventes) foi 
avaliado por uma questão na qual o adolescente assinalava 
os tipos de drogas de que fez uso nos trinta dias anteriores 
à entrevista.

O questionário DUSI contém quinze perguntas, todas 
referentes a problemas escolares. Os temas questionados 
foram: gostar da escola, dificuldades de concentração, 
desempenho escolar, faltas, suspensões, repetência, aban-

Tabela 1: Descrição dos dados sociodemográficos de 
uma amostra de 965 adolescentes de 50 escolas públicas 
estaduais de Jacareí e Diadema, São Paulo. 

Gênero (965)* N %

   Meninas 436 45,2

   Meninos 529 54,8

Idade (866)*

   10 a 14 anos 653 75,4

   15 a 18 anos 213 24,6

   Idade média 13,5

Ensino (963)*   

   Fundamental 831 86,3

   Médio 132 13,7

Repetência escolar (956)*   

   Não 771 80,6

   Sim 185 19,4

Com quem vive (945)*   

   Pai e mãe 606 64,1

   Só com a mãe 21 2,2

   Só com o pai 218 23,1

   Outros familiares 98 10,4

   Instituição 2 0,2

* Número de informações válidas
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dono e prejuízos escolares decorrentes do uso de álcool/
drogas.

As questões eram respondidas com “SIM” ou “NÃO”, 
sendo que as respostas afirmativas equivaliam à presença 
de problemas (De Micheli & Formigoni, 2000; De Micheli e 
cols., 2004). Para aplicação desse instrumento os autores 
treinaram 50 monitores do PEF.

Análise dos dados
O consumo de substância foi avaliado considerando-

-se cinco categorias: 1) Não usou nenhuma substância; 2) 
Uso exclusivo de álcool; 3) Uso exclusivo de tabaco; 4) Uso 
combinado de álcool e tabaco; e 5) Uso de drogas ilícitas. 
Na categoria Uso combinado de álcool e tabaco foram in-
cluídos aqueles adolescentes que haviam usado as duas 
substâncias, mas não outras drogas. Na categoria Drogas 
ilícitas foram incluídos aqueles que haviam usado qualquer 
droga ilícita, podendo também ter usado álcool e/ou tabaco. 
O padrão do uso foi classificado como usou ou não usou. 
O critério utilizado foi baseado em estudos anteriores (De 
Micheli & Formigoni, 2000; De Micheli e cols., 2004).

Foram realizadas análises múltiplas com o emprego 
do teste de regressão logística binominal, utilizando-se as 
características sociodemográficas e os problemas escolares 
como variáveis independentes. Considerou-se como variá-
vel dependente o uso exclusivo de álcool, o uso exclusivo de 
tabaco, o uso combinado de álcool e tabaco e uso de drogas 
ilícitas. O método de seleção utilizado foi o Wald’s backward 
test. A razão de chances (OR) foi calculada considerando-se 

um intervalo de confiança de 95%. O nível de significância 
foi de 5%. Para as variáveis contínuas (figura 1) foi utilizado 
o teste de Kruskal-Wallis com correção de Bonferroni.

Os dados descritos nos resultados e apresentados 
nas tabelas e figuras se referem aos casos válidos, excluin-
do os sujeitos que não responderam à questão em estudo. 
Para as análises utilizou-se o programa estatístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), versão 15.0.

Resultados
Dos 965 adolescentes, 570 (62%) declararam não 

ter usado nenhuma substância, 208 (22,6%) declararam ter 
feito uso exclusivo de álcool, 24 (2,6%) declararam ter feito 
uso exclusivo de tabaco, 54 (5,9%) declararam ter feito uso 
combinado de álcool e tabaco, mas não de drogas ilícitas, e 
63 (6,9%) declararam ter usado alguma droga ilícita, poden-
do ter feito uso de álcool e/ou tabaco nos 30 dias anteriores 
à entrevista. As drogas ilícitas utilizadas foram: maconha 
(n=27; 2,9%), tranquilizantes (n=17; 1,8%), anfetaminas 
(n=15; 1,6%), ecstasy (n=10; 1,1%), inalantes (n=10; 1,1%), 
cocaína (n=8; 0,8%), alucinógenos (n=4; 0,4%) e anaboli-
zantes (n=4; 0,4%).

Os adolescentes que declararam ter feito uso exclu-
sivo de álcool (p<0,001), uso exclusivo de tabaco (p=0,005), 
uso combinado de álcool e tabaco (p<0,001) e uso de drogas 
ilícitas (p<0,001) relataram ter mais problemas escolares do 
que aqueles que não tinham usado nenhuma substância. 
Os adolescentes que declararam ter feito uso combinado 
de álcool e tabaco (p<0,001) e de drogas ilícitas (p<0,001) 

Figura 1: média de problemas relatados pelos adolescentes de acordo com a categorização 
do uso de substâncias analisadas (apenas álcool, apenas tabaco, ambos e drogas ilícitas).
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relataram ter mais problemas escolares do que aqueles que 
declararam ter feito uso exclusivo de álcool, e os adoles-
centes que declararam ter usado drogas ilícitas relataram 
mais problemas escolares do que aqueles que declararam 
ter feito uso exclusivo de tabaco (p=0,05). Não houve dife-
rença entre os adolescentes que declararam ter feito uso 
exclusivo de álcool  e aqueles que declararam ter feito uso 
exclusivo de tabaco (p=0,174), nem entre os adolescentes 
que relataram ter feito uso combinado de álcool e tabaco  e 
aqueles que declararam ter usado drogas ilícitas (p=0,126) 
em relação à média de problemas escolares. A figura 1 mos-
tra a média do número de problemas escolares relatados 
pelos adolescentes nas diferentes categorias de consumo.

A tabela 2 mostra os resultados obtidos com a aná-
lise múltipla. Observou-se que os números de problemas 
escolares relatados pelos adolescentes que declararam ter 
feito uso exclusivo de álcool, uso exclusivo de tabaco, uso 
combinado de álcool e tabaco e drogas ilícitas no último mês 
foram diferentes.

Os usos exclusivos de tabaco e de álcool foram as-
sociados a um número menor de problemas escolares em 

comparação aos que relataram uso combinado de álcool e 
tabaco, número que, por sua vez, foi semelhante ao dos que 
relataram ter usado drogas ilícitas no mês anterior à entre-
vista.

Também se observou que os problemas escolares 
relatados pelos adolescentes associados às drogas analisa-
das foram diferentes. O relato do uso exclusivo de tabaco foi 
associado a ter notas abaixo da média (p=0,005) e pensar 
em abandonar a escola (p=0,008). O relato de uso exclusivo 
de álcool foi associado a deixar de fazer os deveres esco-
lares (p=0,034) e se sentir entediado na escola (p=0,004). 
Além das associações com as variáveis relacionadas ao de-
sempenho escolar (deixar de fazer os deveres escolares, ter 
problemas para se concentrar), o uso combinado de álcool 
e tabaco e drogas ilícitas mostrou associação com a per-
cepção do adolescente de que o consumo destas substân-
cias tem gerado prejuízos escolares. Os adolescentes que 
relataram gostar da escola relataram menos uso combinado 
de álcool e tabaco (p=0,003; OR=0,343) e drogas ilícitas 
(p=0,002; OR=0,287).

Tabela 2. Análise múltipla da relação entre problemas escolares e uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas no 
último mês entre os adolescentes

Categorização do uso Variáveis analisadas P OR IC 95%

Uso exclusivo de tabaco
Ter notas abaixo da média 0,005 4,145 1,526 11,261

Pensar em abandonar a escola 0,008 4,751 1,498 15,074

Uso exclusivo de álcool

Deixar de fazer os deveres escolares 0,034 1,681 1,040 2,718

Se sentir entediado na escola 0,004 1,810 1,208 2,714

Idade entre 15-18 anos <0,001 1,451 1,270 1,658

Uso combinado de álcool 
e tabaco

Gostar da escola 0,003 0,343 0,168 0,700

Pensar em abandonar a escola 0,002 4,135 1,669 10,245

Deixar de fazer os deveres escolares 0,015 2,607 1,204 5,644

Ter repetido o ano escolar 0,013 3,064 1,263 7,430

Faltar/chegar atrasado à escola em 
consequência do uso de álcool/drogas

0,041 4,189 1,061 16,533

Ensino Médio 0,002 4,071 1,682 9,849

Uso de drogas ilícitas

Gostar da escola 0,002 0,287 0,128 0,643

Ter problema para se concentrar 0,014 2,635 1,216 5,712

Deixar de fazer os deveres escolares 0,000 5,683 2,504 12,897

Ter problemas na escola por causa do 
álcool/drogas

0,019 5,814 1,332 25,376

Já ter sido suspenso 0,030 2,647 1,100 6,368

Idade entre 15-18 anos 0,000 1,727 1,285 2,320

Problemas escolares e consumo de drogas   *   Luciana Roberta Donola Cardoso & André Malbergier
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Discussão
Ter repetido o ano escolar foi associado ao uso de 

álcool e tabaco entre os adolescentes em nosso estudo. Ou-
tros estudos nacionais mostraram que repetência e evasão 
escolar são mais frequentes em adolescentes que usam ta-
baco e drogas ilícitas (Bahls & Ingbermann, 2005), mas não 
foi encontrada associação destes problemas escolares com 
o uso de álcool.  (Horta e cols., 2007; Pinto & Ribeiro, 2007).

Horta e cols. (2007) observaram que a ocorrência de 
reprovações escolares e a falta de vínculo com a escola esti-
veram associadas ao consumo de tabaco e drogas ilícitas. O 
consumo de drogas ilícitas também foi associado a prejuízos 
no desempenho escolar e à permanência na escola.

O baixo rendimento escolar tem sido apontado como 
fator de risco para o uso de substâncias psicoativas na 
adolescência. Estudos mostraram que o baixo rendimento 
escolar aumentou em até 3,5 vezes o risco de os adolescen-
tes relatarem o uso de tabaco (Jinez, Souza, & Pillon, 2009; 
Malcon, Menezes, Maia, Chatkin & Victora, 2003).

Neste estudo, o consumo de substâncias (álcool, 
tabaco e/ou drogas ilícitas) foi associado a problemas rela-
cionados ao desempenho escolar como ter notas abaixo da 
média, deixar de fazer os deveres escolares e ter problemas 
para se concentrar. Sabe-se que o uso de substâncias psico-
ativas pode alterar as funções cognitivas de memória, formas 
de pensamento e percepções, o que influencia negativamen-
te a aprendizagem e o rendimento escolar (Ashtari, e cols., 
2011; Bolla, Brown, Eldreth, Tate, & Cadet, 2002; Cunha, 
Camargo, & Nicastri, 2001; Nassif & Bertolucci, 2003).

Pesquisas mostram que os adolescentes que usam 
drogas ilícitas (principalmente maconha e cocaína) apresen-
tam mais déficits cognitivos, dificuldade de atenção, proble-
mas de memória visual e verbal e das funções executivas, 
dificuldade de aprendizagem e alteração na coordenação 
visomotora, além de alterações em funções associadas dire-
ta ou indiretamente ao córtex pré-frontal, do que os que não 
usam substâncias psicoativas (Ashtari, e cols., 2011; Bolla e 
cols., 2002; Cunha e cols., 2001; Nassif & Bertolucci, 2003).

Além disso, dificuldades no desempenho escolar, 
insatisfação ou dificuldades com o método de ensino e com 
o ambiente escolar constituem-se em fatores de vulnerabili-
dade para o consumo de drogas nessa faixa etária.

Neste estudo, sentir-se entediado na escola e pensar 
em abandoná-la aumentou em quase cinco vezes o risco de 
os adolescentes usarem apenas álcool e apenas tabaco. Por 
outro lado, os adolescentes que relataram gostar da escola 
tiveram um risco quase 35% menor de declararem o uso com-
binado de álcool e tabaco e drogas ilícitas. Alguns estudos 
mostram que, quando a escola é relacionada a um ambiente 
social atrativo e a uma rede de amigos que não consomem ál-
cool e outras drogas, os adolescentes tendem a não fazer uso 
de substâncias (Moon & Rao, 2011; Okulicz-Kozaryna, 2010).

De acordo com alguns educadores, o ambiente es-
colar não pode ser considerado apenas como um espaço 
para aprendizagem ou desenvolvimento da cognição, mas 
também como um importante local para socialização. A rela-

ção com os professores e com os colegas pode influenciar a 
avaliação que o jovem faz do contexto escolar. Sabe-se que 
ambientes estressantes e geradores de medo e/ou ansie-
dade aumentam o risco de uso de substâncias psicoativas. 
Por outro lado, ambientes acolhedores propiciam o desen-
volvimento de autoconfiança, autoestima e autoeficácia nos 
adolescentes, diminuindo o risco do uso de álcool e outras 
drogas (Amparo, Galvão, Cardenas, & Koller, 2008; Ampa-
ro, Galvão, Alves, Brasil & Koller, 2008; Moon & Rao, 2011; 
Okulicz-Kozaryna, 2010).

Vale ressaltar que os problemas escolares podem tanto 
preceder o uso de substâncias quanto ser consequências do 
consumo. Como discutido anteriormente, os adolescentes que 
repetem mais o ano escolar e tem dificuldades no desempenho 
acadêmico tem mais chance de usar álcool, tabaco e drogas ilí-
citas. Por outro lado, o uso dessas substâncias pode favorecer 
a repetência e a evasão escolar, problemas de aprendizagem, 
perda de memória e dificuldade de concentração (Bahls & In-
gbermann; 2005; Galduróz, e cols., 2010; Horta e cols., 2007; 
Jinez, Souza, & Pillon, 2007; Okulicz-Kozaryna, 2010).

Neste estudo observou-se que os adolescentes que 
relataram ter feito uso combinado de álcool e tabaco e dro-
gas ilícitas no último mês declararam um número maior de 
problemas escolares quando comparados aos que relata-
ram ter feito uso exclusivo de álcool e uso exclusivo de ta-
baco. Este fato sugere um aumento de problemas escolares 
quando os adolescentes utilizam as duas drogas lícitas ou 
alguma ilícita. Esse aumento dos problemas escolares foi 
observado nas análises múltiplas (tabela 2) e no teste não 
paramétrico para duas amostras independentes (figura 1).

Até onde se pôde observar, não foi encontrado ne-
nhum estudo que mostrasse que o consumo combinado das 
duas drogas lícitas e de drogas ilícitas estivesse associado a 
um maior número de problemas escolares quando compara-
do ao consumo de apenas álcool ou apenas tabaco.

O uso combinado de álcool e tabaco esteve associa-
do a prejuízos escolares significativos, semelhantes aos as-
sociados ao uso de drogas ilícitas, como deixar de fazer os 
deveres escolares e ter problemas na escola em decorrência 
do uso de drogas. Esta associação merece atenção, já que 
há uma tendência a acreditar que o uso de álcool e tabaco 
é um comportamento esperado na adolescência. Essa per-
cepção parece estar associada ao fato de as drogas serem 
lícitas, à alta prevalência do uso em nossa sociedade e à 
expectativa de que adolescentes contestem regras e limites 
(Marques & Cruz, 2000).

Além disso, os adolescentes que referiram ter usado 
drogas ilícitas e ter feito uso combinado de álcool e taba-
co no último mês tiveram a percepção de que os prejuízos 
escolares estavam diretamente associados ao uso destas 
substâncias, diferentemente da percepção dos adolescentes 
que usaram exclusivamente álcool ou tabaco. Faltar e/ou 
chegar atrasado à escola e não fazer as atividades ou lições 
escolares por causa do uso de álcool e/ou drogas, fatos que 
não apareceram entre os usuários exclusivos de álcool ou 
exclusivos de tabaco, surgem no relato dos adolescentes 
que fizeram uso combinado de álcool e tabaco e drogas ilíci-
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tas. Esse resultado indica que o consumo das duas drogas 
lícitas mais comuns parece ser mais grave do que o consumo 
de alguma delas isoladamente e similar ao de drogas ilícitas.

Vale ressaltar que a análise entre prejuízos escola-
res e o consumo separado de substância (somente tabaco, 
somente álcool, ambos e drogas ilícitas) também não foi 
realizada em outros estudos. 

Considerações finais
Os adolescentes que relataram ter feito uso combina-

do de álcool e tabaco e drogas ilícitas no último mês declara-
ram um número maior de problemas escolares quando com-
parados aos que relataram ter feito uso exclusivo de álcool 
ou de tabaco. Este fato sugere um aumento de problemas 
escolares quando os adolescentes utilizam as duas drogas 
lícitas ou alguma ilícita. Além disso, o relato do uso combi-
nado de álcool e tabaco no mês anterior à entrevista esteve 
associado a prejuízos escolares significativos, semelhantes 
aos observados entre os adolescentes que usaram alguma 
droga ilícita, como deixar de fazer os deveres escolares e 
ter problemas na escola em decorrência do uso de drogas. 
Esse resultado pode servir de alerta aos profissionais de 
saúde e auxiliar na elaboração de programas de prevenção 
do uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas.

Este estudo, pelo seu desenho transversal, não per-
mite afirmar que o consumo de drogas acarrete problemas 
escolares. Apenas se  pode dizer que há uma correlação en-
tre essas variáveis. Para se obterem os fatores preditores de 
tais problemas, os adolescentes precisam ser acompanha-
dos longitudinalmente, para assim se poder verificar a ordem 
dos aparecimentos das variáveis. Prejuízos escolares e con-
sumo dessas substâncias podem, ainda, ser consequências 
de outros fatores de risco comuns aos dois problemas.

Vieses de amostragem (apenas 50 escolas em dois 
municípios do Estado de São Paulo foram avaliadas) e de 
autosseleção (adolescentes tinham o controle sobre a pos-
sibilidade de participação) não podem ser descartados. Este 
fato pode comprometer a generalização desses resultados 
para toda a população brasileira. Por outro lado, o tamanho 
da amostra (quase 1.000 adolescentes) é uma das virtudes 
do presente estudo, o qualpode servir de estímulo para le-
vantamentos nacionais sobre tema tão relevante.
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Resumo 
Historicamente, as escolas assumiram como missão o disciplinamento de crianças e jovens, supostamente com o objetivo de adequá-los ao 
convívio e às normas sociais. Um dos instrumentos criados para exercer este ofício são os chamados “Livros de Ocorrências”, existentes nas 
escolas desde a década de 1920. Neste contexto, buscamos compreender como esses livros têm sido utilizados nas escolas atualmente, como 
esta utilização tem sido interpretada pelos professores e quais os sentidos dos registros. Em nossa análise apontamos que os registros têm 
pouca efetividade em termos de favorecimento à aprendizagem do aluno, mas que exercem uma função de disciplinamento e normalização. 
Pôde-se também apontar, com base na análise de entrevistas com os professores, nas quais utilizamos a técnica de grupo focal, que os registros 
tendem a ganhar um novo significado, de proteção da escola e dos professores, ainda que esta proteção possa ser compreendida mais como 
simbólica do que propriamente efetiva.   
Palavras-chave: Escolas, violência escolar, disciplina.

Contradictions in the school discipline process:analyzing incident books”
Abstract:  
Historically, schools have taken on the mission of disciplining children and teenagers, supposedly with the purpose of making them fit in society 
and adapting to social norms. One of the instruments which was used for this purpose is called “Incident Books”, and have been around  schools 
since 1920. Taking this into account, we tried to understand how these books are used in schools nowadays, how using them has been interpreted 
by teachers and what are the teachers ́ feelings about the registers. In our analysis, it can be pointed out that the registers are not very effective 
in terms of the pupil wanting to learn, but they play a role of disciplining and standardizing. It can also be observed that, based on the analysis of 
interviews with the teachers in which we used the focus group technique the registers tended to take on a new meaning, rather protecting schools 
and teachers, even though this protection can be understood more as symbolic than effective.    
Palavras-chave: Schools, school violence, discipline.

Contradicciones del proceso de disciplinamiento escolar:  
los “Libros de Registro de Eventos” en análisis

Resumen   
Históricamente las escuelas han asumido como misión el disciplinamiento de niños y jóvenes  supuestamente con el objetivo de adaptarlos al 
convivio y a las normas sociales. Uno de los instrumentos creados para ejercer este oficio son los llamados “Libros de Registro de Eventos” 
existentes en las escuelas desde la década de 1920. En este contexto se busca comprender cómo estos libros han sido utilizados en las escuelas 
actualmente, cómo este uso ha sido interpretado por los profesores y cuáles los sentidos de los registros. Nuestro análisis señala que los registros 
tienen poco efecto para favorecer el aprendizaje del alumno, sin embargo ejercen una función de disciplinamiento y normalización. También se 
podría apuntar, sobre la base del análisis de entrevistas con los profesores realizadas con la técnica de grupo focal, que los registros tienden 
a adquirir un nuevo significado: de protección de la escuela y de los profesores, aunque esta protección pueda ser comprendida más como 
simbólica que propiamente efectiva.   
Palabras Clave: Escuelas, violencia escolar, disciplina.
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Introdução
Desde sua origem a escola tem como missão primor-

dial o disciplinamento de crianças e jovens, supostamente 
adequando-os ao convívio social. Assim, a proposta educati-
va tem sido, em grande medida, a socialização das pessoas, 
notadamente no sentido restrito de adequação às normas 
sociais. Para cumprir esta missão foram criados vários 
mecanismos de controle, disciplinamento e manutenção da 
autoridade. 

Uma das formas mais tradicionais de controle e 
disciplinamento instituídas pelas escolas são os chamados 
“Livros de Ocorrências” ou “Livro Preto”. Este mecanismo 
já recebeu várias denominações (Livro de Penalidades de 
Alunos, Termo de Censura, Livro de Sanções, entre outros), 
mas com o mesmo objetivo: o cumprimento das normas 
das escolas pelos alunos, professores e funcionários (Moro, 
2002).

Moro (2002) encontrou como antecedente mais re-
moto deste tipo de registro o “Código de Ensino do Estado 
do Paraná”, criado em 1917. Este documento estabelecia 
os deveres dos alunos e também as sanções. Estabelecia 
ainda que o professor deveria explicar aos alunos o artigo 
referente aos seus deveres e que a disciplina escolar de-
veria ser essencialmente preventiva e basear-se no bom 
exemplo. Outra nuança do referido código diz respeito aos 
pais, estabelecendo que estes deveriam ter conhecimento 
de todas as faltas cometidas por seus filhos na escola, sen-
do também responsabilizados. 

Neste início do século XXI esta prática ainda vigora, 
ou seja, os Livros de Ocorrências ainda são utilizados na 
maioria das escolas públicas em todo o território nacional; 
porém sua utilização parece ter sofrido mudanças quanto 
aos objetivos iniciais que supostamente teriam prescrito os 
registros. Em alguns estados os registros constam como 
um procedimento previsto no regimento escolar como 
condição para aplicação das normas disciplinares. Desta 
forma, parece ser uma definição de cada unidade escolar 
a implementação desses registros, tendo-se instituído como 
prática, na maioria dessas unidades, os chamados Livros de 
Ocorrências.

Procurando entender melhor a função dos Livros de 
Ocorrências no cotidiano das escolas públicas, o presente 
trabalho refere-se ao estudo desses livros e do significado 
dos registros feitos por professores de duas escolas públicas 
do Interior Paulista. Os dados foram coletados buscando-
-se compreender o cotidiano das duas escolas. A primeira 
(Escola 1) era  tida pela mídia e pelo imaginário social como 
violenta. A outra (Escola 2), ao menos aparentemente, teria 
menos problemas relacionados à violência, e seria, grosso 
modo, mais respeitada pela comunidade. As escolas 1 e 2 
inseriam-se, não obstante, na mesma comunidade, social-
mente identificada como foco de violência, em uma cidade 
do Interior do Estado de São Paulo (Brasil). Ambas eram 
unidades escolares pertencentes à rede púbica estadual.  

Partindo do pressuposto de que todos os fatos im-
portantes acontecidos no cotidiano escolar seriam lançados 

nos referidos livros, já que sua existência é prática comum 
nas escolas da rede pública do Estado de São Paulo, bus-
camos levantar os registros de alunos/fatos ocorridos entre 
as turmas da 6ª série do Ensino Fundamental e do 1º ano 
do Ensino Médio. 

Contávamos com a informação inicial dos gestores, 
de que os registros eram realizados pelos próprios professo-
res logo após o ocorrido e, em alguns casos, com intermédio 
da direção e ou da coordenação (o registro era realizado 
pelo coordenador/diretor da escola, assim como a providên-
cia anotada por estes, quando os pais são convocados a 
comparecer à escola). Como são poucas as informações 
disponíveis sobre o tema, os procedimentos de registro 
consistiram em um dos dados a serem levantados com os 
professores. 

Posteriormente realizamos entrevistas utilizando a 
técnica de grupo focal, com os professores que mais regis-
tros haviam feito nos livros analisados no ano de 2010. Na 
Escola 1 participaram sete professores, e na Escola 2, cin-
co professores. As entrevistas em grupo focal (Gatti, 2005; 
Minayo, 1998) consistiram em solicitar aos professores, em 
grupo, que se posicionassem sobre a temática dos Livros de 
Ocorrências (sua finalidade, os procedimentos de registro e 
sua utilidade na prática cotidiana). Em cada escola foi rea-
lizada uma entrevista em grupo focal de professores, com 
duração aproximada de uma hora.

A análise dos dados seguiu a metodologia de análise 
de conteúdo,  que, segundo Bardin (1988), é um instrumen-
tal metodológico através do qual se busca entender o senti-
do de uma comunicação. 

Análise dos Livros de 
Ocorrências

O trabalho de coleta de dados nos Livros de Ocorrên-
cias foi precedido de entrevistas semiestruturadas (Minayo, 
2008) iniciais com os gestores de cada escola, tendo-lhes 
sido solicitada a indicação/nomeação dos alunos considera-
dos, pela escola como protagonistas de violência.

Após a coleta dos dados relativos a todos os alunos 
que tiveram registros nas séries indicadas, passou-se à 
identificação de todos que eram considerados protagonis-
tas de violência, com o objetivo de verificar se esses alunos 
cometiam atos mais graves ou diferenciados dos demais 
alunos da escola.

No ano, cada sala de aula/turma tem seu Livro, no 
qual o professor registra as ocorrências de sua aula. Na 
leitura dos registros, há indícios de que são registradas situ-
ações que influenciam de forma negativa o andamento das 
aulas. 

Na Escola 1 foram levantados os dados de 526 alu-
nos, em 15 turmas, totalizando 209 registros, e 62 alunos 
foram indicados pelos gestores como protagonistas de 
violência, mas apenas 47 deles tinham registros nos Livros 
da escola. Na Escola 2 foram levantados os dados de 726 
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alunos, dos quais 93 estavam registrados nos Livros de 
Ocorrências, e destes, 28 estavam indicados como protago-
nistas, sendo que dois destes últimos haviam abandonado a 
escola e outros dois eram alunos com necessidades educa-
cionais especiais.

Primeiramente procuramos mapear e identificar os 
tipos de ocorrência que são registrados nos livros. Após este 
primeiro levantamento, realizamos o mesmo procedimento 
somente em relação aos alunos considerados protagonistas 
de violência.

Na Escola 1, os atos considerados pelos docentes 
como de transgressão às normas que fundamentam uma 
boa aprendizagem escolar - como não realizar as tarefas 
escolares e não participar da aula -, eram os mais frequen-
tes nos cadernos analisados. Registros desta natureza, que 
eram os mais repetitivos, totalizavam 174, o que correspon-
dia a 20,37% das ocorrências. 

Nos registros apareciam com bastante frequência 
fatos como: não levar material para a aula, conversar muito, 
andar pela sala, portar/usar celular, jogar bolinhas de papel, 
sair da sala de aula sem autorização e gritar em sala de aula. 

Os registros dos alunos considerados pela coorde-
nação como protagonistas de violência na escola indicavam 
que também entre eles os incidentes mais comumente regis-
trados eram: não realizar as atividades em sala de aula e /ou 
não participar da aula, sendo que um mesmo aluno chegou 
a somar sete registros neste comportamento, anotados por 
diferentes professores: agir de forma indisciplinada, conver-
sando constantemente durante as aulas e principalmente 
durante as explicações; atrapalhar a aula; desrespeitar o 
professor.

Assim, ao observarmos as situações registradas, 
pudemos verificar que os alunos em geral e os protago-
nistas de violência apresentavam características similares. 
Os principais itens registrados para os alunos em geral 
repetiam-se quando eram observados os dados dos alunos 
considerados protagonistas de violência. 

Os registros dos alunos indicados pelos gestores 
como protagonistas de violência apontavam que eles cons-
tantemente se envolviam em situações consideradas de 
desrespeito e de desacato ao professor, e que atrapalhavam 
a aula. Embora os demais alunos também tivessem registros 
nesse sentido, as ocorrências deste tipo pareciam ser mais 
frequentes entre estes últimos. Quase metade das ocorrên-
cias deste tipo registradas no Livro estavam relacionadas 
com os protagonistas de violência. Lembramos aqui que, 
segundo a literatura sobre violência na escola, os desrespei-
tos, os desacatos, as pequenas agressões, as grosserias e 
as incivilidades que se repetem sem parar são o núcleo da 
violência que acontece cotidianamente nas escolas, criando 
um clima de insegurança no ambiente escolar (Debarbieux, 
2001, 2002, 2005; Charlot, 2002). 

Na Escola 2, os principais motivos foram: brincadei-
ras/atrapalhar a aula; não realizar atividades em sala de 
aula e /ou não participar da aula; passear fora da sala de 
aula (durante horário de aula); indisciplina (conversar muito). 
Assim, os registros mais comuns na Escola 2 se referiam a 

brincadeiras que atrapalhavam a aula e a não realizar ativi-
dades ou não participar das aulas, como o que apresenta 
a Escola 1, embora com um índice percentual bem menor.

Registros referentes a alunos que permaneceriam 
fora da sala em horário de aula eram os mais comuns na 
Escola 2. Chama a atenção nos registros desta escola que a 
atitude tomada pelos professores/escola em relação a esse 
comportamento era a de manter os alunos fora da aula. 
Pareceu-nos a perpetuação da prática, ou seja, o aluno re-
cebia, como punição “educativa”, ser obrigado a permanecer 
fora da sala de aula. 

O uso de palavras consideradas de “baixo calão”, 
interpretadas como agressão verbal por alguns professores, 
são mais recorrentes na Escola 1. Na Escola 2 este com-
portamento parecia mais evidente em duas turmas de 7ª 
série do Ensino Fundamental. Destaque-se que, entre os 
alunos considerados protagonistas de violência, este dado 
não se apresentava relevante.  Assim como na Escola 1, 
eram bastante comuns registros de não levar material para 
a aula, sair da sala de aula sem autorização, desrespeitar o 
professor, atrapalhar a aula e outros. 

Os atos de violência, no sentido atribuído por Charlot 
(2001), que reserva o uso do termo para descrever situa-
ções como o uso da força ou ameaça de usá-la, provocar 
lesões, cometer extorsão, praticar tráfico de droga na escola 
ou perpetrar insultos graves a outrem sem estarem registra-
das nos livros de ocorrências, representavam 7,2% do total 
de registros da Escola 1. Do total de 52 casos, 13 foram 
provocados pelos alunos considerados protagonistas de vio-
lência. Estas ocorrências dizem respeito a agressões físicas 
e verbais dirigidas tanto a alunos quanto a professores e fun-
cionários. Em geral, as brigas e discussões foram motivadas 
pelo uso de apelidos ou por conflitos mal resolvidos, como, 
por exemplo, “fofocas sem fundamento”.

Nas duas escolas, as ocorrências mais registradas 
referiam-se a acontecimentos comumente presentes no co-
tidiano escolar: alunos não fazerem as atividades, serem in-
disciplinados, atrapalharem a aula. Outro registro comum se 
referia a chegar atrasado à aula ou mesmo deixar de entrar 
para a sala de aula, sendo que a principal providência to-
mada pela escola consistia em deixar o aluno fora da sala e 
registrar os fatos no Livro de Ocorrência.  Esta constatação 
é valida para os dois grupos de alunos: os protagonistas de 
violência e os não protagonistas.  Neste sentido, não pode-
mos deixar de registrar que se um aluno não tem interesse 
em assistir a determinada aula, seu objetivo é atingido fa-
cilmente, constituindo-se em uma lógica bastante perversa, 
que, em nome da disciplina, pouco interfere no processo 
educativo que a situação evidencia como necessário.

Numa análise comparativa entre os alunos dos dois 
grupos – os alunos em geral e os protagonistas de violência 
das duas escolas - observa-se, como começamos a indicar, 
que em muitos aspectos eles se assemelhavam. Eles se as-
semelhavam em não cumprir as regras para uma boa apren-
dizagem escolar, no desrespeito aos professores, no uso de 
palavrões, e mesmo em protagonizar agressões físicas. Isto 
nos permite refletir sobre: 1) o significado e sentido que é 
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atribuído ao desrespeito no âmbito escolar, e como a ideia 
de respeito é socialmente construída; 2) como a relação 
professor-aluno foi construída e quais eram os princípios de 
respeito ao outro que a permeava; 3) por que alguns alu-
nos eram considerados protagonistas de violência e outros 
não. Cabe questionarmos ainda se as relações de respeito 
e autoridade eram construídas ou impostas, e mesmo se os 
alunos já tinham ou não estas regras internalizadas. 

Entendendo significado e sentido na perspectiva 
vigotskiana, podemos considerar os sentidos como uma 
formação dinâmica, fluida e complexa, com várias zonas de 
estabilidade.  Quanto à relação entre sentido e significado 
Vigotski afirma que “O significado é apenas uma dessas zo-
nas de sentido que a palavra adquire no contexto de algum 
discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e 
exata”. (2001a, p. 465). 

Partindo deste pressuposto, podemos refletir sobre o 
significado da palavra respeito, partilhado socialmente entre 
professores e alunos, e as diferentes possibilidades de sen-
tidos construídas na relação do professor com os alunos e 
destes entre si. Se considerarmos que, historicamente, o sig-
nificado de respeito ao professor foi sendo significado pela 
cultura como uma relação hierárquica, baseada no medo da 
autoridade, e que hoje, principalmente pelo acesso à infor-
mação e pelo conhecimento dos seus direitos previstos na 
legislação, os alunos não mais se sentem, necessariamente, 
subordinados à autoridade, coloca-se o desafio de construir 
sentidos para a palavra respeito em uma perspectiva mais 
horizontal. Questionamos se existe no cotidiano escolar, 
além dos registros nos livros de ocorrências, ações e espa-
ços de sociabilidade que permitam a construção de outros 
sentidos para a palavra respeito, considerando-se que o 
significado hierárquico nos parece não mais ser dotado de 
um sentido autêntico nas relações escolares e familiares e 
em grande parte das demais práticas sociais.

Do mesmo modo, as incivilidades, as pequenas 
agressões, o desrespeito, o uso de palavras consideradas de 
baixo calão, são acontecimentos recorrentes nos registros 
tanto dos alunos em geral como daqueles que protagonizam 
situações de violência, e são dirigidoss tanto aos colegas 
como aos educadores. Sobre este tema Barrere e Martuc-
celli (2001, p. 269) afirmam que nas escolas o desrespeito 
está associado ao fato de que os alunos “exigem respeitos 
horizontais”, reivindicando um tratamento de igualdade entre 
eles e os professores. 

Neste caso específico, não podemos afirmar ser esta 
a lógica que pauta tal comportamento, já que este estudo se 
limitou a analisar as ocorrências registradas nos livros da 
escola; mas podemos supor que, provavelmente, é esta a 
lógica que permite aos alunos dirigir-se aos professores com 
palavrões, pois utilizam essa linguagem, comumente empre-
gada na relação entre pares, isto é, nas relações igualitárias. 
Construir uma relação de autoridade e respeito constitui-se 
em um desafio fundamental no contexto escolar, ancorado 
em significados diferentes daqueles que anteriormente esta-
vam presentes nas relações escolares e subsidiavam o uso 
dos “Livros de Ocorrências”, “Livros Pretos”, como forma 

de disciplinamento. No contexto atual, esses instrumentos 
parecem ter perdido sua eficácia, já que a ideia de respeito à 
autoridade não mais se sustenta pelo padrão moral ou pelo 
medo de punição.

Situações que envolvem agressões físicas, geral-
mente representadas por socos, tapas ou unhadas em 
colega, eram registradas tanto em relação aos alunos em 
geral como em relação aos protagonistas de violência. Por 
exemplo, na Escola 1, do total de catorze registros, oito eram 
dos alunos classificados como protagonistas de violência. 
Assinala-se aqui que apenas uma ocorrência foi considera-
da pela escola como grave. Embora nos relatos dos gesto-
res exista a indicação de alunos envolvidos com o tráfico de 
drogas, nos registros em análise nenhuma ocorrência deste 
tipo foi observada. 

De forma geral, quando as referências eram os dois 
grupos de alunos, os fatos registrados nos “Livros de Ocor-
rências” das escolas diziam respeito à suposta inadequação 
dos alunos às regras da escola e às normas de uma boa 
convivência social escolar. Estes dados se assemelham aos 
de Sousa, Nascimento e Azevedo (2006), que evidenciou 
que a não participação na aula é um dos principais motivos 
para o registro em livros de ocorrências em escolas.

Desta maneira podemos supor que os atos de vio-
lência na escola, no sentido jurídico do termo, são fatos 
que continuam muito raros no ambiente escolar; mas as 
pequenas agressões, o desrespeito continuo e as incivili-
dades constantes (Debarbieux, 2002) geram um clima de 
insegurança e medo e, consequentemente, a suposição de 
que tudo e qualquer coisa possa ocorrer no ambiente es-
colar. Este clima de insegurança é corroborado pela mídia, 
que de forma constante apresenta, de maneira dramática, 
atos de violência ocorridos em escolas periféricas, atrelando 
violência e pobreza. Sobre isto afirma Coimbra:  

Cotidianamente, os meios de comunicação nos fazem crer 
que se a grande massa excluída de nossa população age 
diferentemente das elites é porque vive e, portanto, pensa, 
percebe e sente diferentemente de nós. Daí, não podem 
receber o mesmo tratamento (Coimbra, 2001, p.17)

Comparando estes dados com os apontados na 
pesquisa realizada por Moro (2002), referente ao período de 
1973 a 1982, é possível observar que os “problemas” atu-
almente vivenciados pelas escolas não são muito diferen-
tes daqueles. Na pesquisa de Moro (2002), as faltas leves 
encontradas nos registros dos Livros de Ocorrências eram: 
indisciplina, brincadeiras nas aulas, chegada atrasada à es-
cola, falta do uniforme, fala nos corredores e outras; e como 
faltas graves o desacato aos professores, desrespeito ou 
agressão aos colegas, o não cumprimento das obrigações 
escolares, pular o muro da escola, entre outras.

Estes dados nos permitem pensar que a maioria dos 
registros não diz respeito à violência stricto sensu, de modo 
que podem ser mais bem qualificadas como transgressões 
e incivilidades. Segundo Charlot (2002),
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...a transgressão é o comportamento contrário ao 
regulamento interno do estabelecimento (mas não ilegal 
do ponto de vista da lei): absenteísmo, não realização 
de trabalhos escolares, falta de respeito, etc. Enfim, a 
transgressão e incivilidade não contradizem nem a lei, nem o 
regimento interno do estabelecimento, mas as regras da boa 
convivência: desordens, empurrões, grosserias, palavras 
ofensivas, geralmente ataque quotidiano - e com frequência 
repetido - ao direito de cada um (professor, funcionários, 
aluno) ver respeitada sua pessoa (Charlot, 2002, p. 437) 

Aquino (2011) nos alerta para a necessidade de me-
lhor compreender estes termos, principalmente quando são 
tomados em uma sequência pragmática. Em suas palavras:

Uma precaução no que tange à tipologia das ocorrências 
implica, de imediato, a diferenciação entre as noções de 
incivilidade, de indiscipli na e de violência. Isso porque 
não é infrequente que os três vocábulos se apresentem 
amalgamados sob o mesmo manto semântico-pragmático de 
problemas disciplinares. Mais do que por uma ambiguidade 
linguística ou um vício formal, os três termos parecem ser 
frequentemente compreendi dos como se portassem uma 
semelhante raiz causal, ou como se se tratasse de uma 
sucessão progressiva: da indisciplina à incivilidade, e desta 
à vio lência. Não há razão para sê-lo, a nosso ver (Aquino, 
2011, p. 467).

Por outro lado, é preciso considerar que a compreen-
são sobre o que é ou não violento depende dos sujeitos que 
os identificam e que lhes atribuem sentidos e significados 
(Vigotski, 2006).  Leontiev (1978) considera que os sentidos 
fazem parte do conteúdo da consciência e parecem entrar 
na significação objetiva, mas alerta que é o sentido que se 
exprime nas significações, e não a significação nos sentidos, 
portanto é necessário distingui-los: 

Quando se distingue sentido pessoal e significação 
propriamente dito, é indispensável sublinhar que esta 
definição não concerne a totalidade do conteúdo refletido, 
mas unicamente com aquilo para que está orientada a 
atividade do sujeito. Com efeito, o sentido pessoal traduz 
precisamente a relação do sujeito com os fenômenos 
objetivos conscientizados (Leontiev, 1978, p.105).

Desta forma, compreender os sentidos produzidos 
pelos professores sobre violência e, mais especificamente 
sobre os registros que efetuam, coloca-nos o desafio de 
compreender a constituição histórica dos sujeitos e o de-
senvolvimento de sua consciência. Consideramos não ser 
possível esta profundidade de análise, mas compreender os 
sentidos por meio dos significados que são partilhados nos 
discursos dos sujeitos entrevistados e norteiam sua prática 
no contexto escolar cotidiano nos permite compreender o 
significado dos registros nos referidos livros das escolas em 
análise. Zaluar (2004) considera violência um termo polissê-
mico, e o define como:

...uma força que se torna violência quando ultrapassa um 
limite ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam 
relações, adquirindo assim carga negativa ou maléfica. 
Portanto, é a percepção do limite e da perturbação (e do 
sofrimento causado) que vai caracterizar um ato como 
violento, percepção que varia cultural e historicamente 
(2004, p. 229).  

Parece ser nesta lógica que os professores se am-
param ao registrar os fatos nos Livros. Ainda que seja nesta 
lógica, como os alunos foram inseridos nestas regras que 
eles descumprem? Estarão eles, de fato, quebrando essas 
regras? Teriam a percepção do limite do desrespeito às re-
gras e normas sociais partilhadas pelos professores e pela 
instituição escola?

Deste modo, as análises sobre os Livros de Ocorrên-
cias das escolas reforçam o que tem sido constatado nos 
estudos, isto é, que os atos de incivilidade, as pequenas 
transgressões que se reproduzem constantemente, as rela-
ções desrespeitosas que acontecem sem parar entre alunos 
e entre estes e os educadores, acabam por provocar um 
clima de insegurança que marca o cotidiano escolar. 

Os atos de violência stricto sensu registrados na 
Escola 1 representavam 7,2% do total de registros, sendo 
consideradas as agressões físicas e verbais a alunos, pro-
fessores e funcionários que se referiam a brigas e discus-
sões que ocorreriam no ambiente escolar motivadas pela 
utilização de apelidos ou por causas que surgiram depois 
de conversas não muito claras ou de conteúdo dúbio. Assim, 
estes fatos parecem ser os que menos ocorrem. Na Escola 
2 as agressões físicas, em todos os registros, representam 
4,2%, e as agressões verbais, 3,7%.

No geral, estes atos de violência representavam uma 
pequena parcela dos problemas que ocorreram nas escolas 
e foram registrados nos livros. 

Procurando compreender a lógica de registro dos 
fatos nos Livros, passamos à análise dos significados atribu-
ídos por professores a estes registros.

Significados dos registros para 
os professores

As entrevistas foram realizadas, em grupo focal, com 
os professores que mais registraram nos Livros de Ocorrên-
cias no ano de 2010, nas duas escolas. 

Quando questionados sobre os registros nos Livros 
de Ocorrências e seu significado, inicialmente alguns afir-
maram que registravam problemas ocorridos em sala de 
aula que extrapolam, ficando insuportáveis, como afirmam 
os professores da Escola 2: “A gente tem algum problema na 
sala de aula , muitas vezes se torna insuportável, várias ve-
zes de falar com o aluno, a gente comunica a direção” (P2); 
“Geralmente é quando eu não... eu percebo que o problema 
já agravou, ai sai da sala” (P3) 
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Outros afirmaram que registravam as ocorrências 
por solicitação da escola, como ilustra o trecho: “É porque é 
pedido para nós que registre, para pedir ajuda por qualquer 
motivo” (E2,P1). 

Na Escola 1 o registro é apontado como um instru-
mento a ser utilizado em situações mais graves, como ilustra 
o trecho a seguir.

Quando passa do limite do contornável e eles vão para 
uma agressão física ou eles vão para uma agressão verbal 
com o professor, a gente utiliza, ou pelo menos deveria ser 
essa a intenção. O caderno de anotações, o caderno de 
advertências, para esses casos mais sérios (E1, Prof.A).

Alguns professores relatam problemas de saúde, ou 
ainda, o uso de medicamentos para aliviar/suportar o coti-
diano estressante, consequência do confronto estabelecido 
entre professores e alunos e, segundo eles, do descaso da 
família, como ilustram os trechos a seguir:

“...foi até o ponto em que ele conseguiu atingir uma coisa 
que eu não admito, certo? Foi quando ele falou assim: “Você 
pensa que é grande coisa, mas você não é nada, aqui você 
não é nada (....)”;  e eu na quinta-feira já estava mal de saúde 
por causa da traqueíte. Eu vou cumprir com a minha palavra 
e vou até a PM (....); aí, quando eu chego, o escrivão falou 
assim: “ senhora sabe que isto não vai dar em nada? (...) a 
esta altura os nervos já tinham pulado fora (...) todo esse 
questionamento muitas vezes é que leva a gente ao stress” 
(E1, Prof.A)
 “Ai você chega em casa e toma um Rivotril e fica bem! 
(Prof.F)

Os professores participantes da pesquisa desen-
volvida por Silva e Ristum (2010) corroboram este dado e 
afirmam que algumas das consequências para a atuação de 
um professor que é vitima de violência por parte dos alu-
nos “dizem respeito à saúde física e mental, consequências 
como depressão e doenças da mente e do corpo” (p. 244); 
segundo as autoras, “isso seria indicativo de que conside-
ram a violência no ambiente de trabalho capaz de gerar con-
sequências ligadas à qualidade de vida que transcendem o 
exercício da prática docente” (Silva & Ristum, 2010, p. 245).

Outro ponto destacado nas falas dos professores se 
referia às famílias, que também não apoiavam, pouco se im-
portando com os registros feitos sobre seus filhos. Quando 
chamados, muitos pais não iam à escola, e quando compa-
reciam, dificilmente essa presença poderia ser considerada 
positiva. Os pais acabavam por se aliar e defender os filhos, 
criticando os professores, como ilustra a fala de um profes-
sor: “A postura do pai é igual à do aluno, e às vezes a do pai 
é pior. Então, ele está reproduzindo o que ele vê em casa. 
Aí fica complicado” (Prof. E). Sobre isto, Ratto (2007) afirma:

 (...) não raro, os pais são chamados pela escola na medida 
em que seus filhos estão acarretando problemas para o 
funcionamento escolar, sendo conscientizados ou cobrados 

a partir de discursos “prontos e fortes”, que os colocam, tal 
qual seus filhos, também em uma posição constrangedora, 
com restritas margens de negociação, contestação, 
relativização ou exposição de suas dificuldades. Mais uma 
vez a verdade tende a funcionar a favor da escola (p. 206).

Não estamos afirmando ser este o caso das escolas 
em análise, mas que este aspecto deve ser considerado, 
em vez que, historicamente, as relações entre a escola e a 
comunidade se constituíram de forma hierárquica, sendo a 
primeira, não raramente, colocada na posição da detentora 
da verdade, enquanto os pais são muitas vezes considera-
dos os responsáveis pela educação moral dos filhos, e como 
apontamos anteriormente, este código moral, de respeito 
hierárquico e punitivo, parece não mais ter um significado 
socialmente partilhado. 

Assim, os professores reclamam da ausência dos 
pais para o diálogo, mas não indicam os espaços efetivos 
para esta prática. O processo de democratização e partici-
pação da sociedade brasileira, e mais especificamente, de 
participação dos pais na vida da escola, ainda é uma história 
a ser escrita. Os espaços de participação e diálogo ainda 
não existem efetivamente, com algumas poucas experiên-
cias exitosas. 

Quanto ao que registrar, na Escola 1, os professores 
afirmaram registrar: agressão verbal a professores, acusa-
ção indevida ao professor, vandalismo, perjúrio, bate-boca 
com professor, supostamente para se protegerem; enquanto 
outros afirmavam que não viam diferenças entre o registro e 
não registro. Na Escola 2 se registrava para supostamente 
se ter controle da sala, sobretudo quando havia reincidên-
cias de comportamentos, ou ainda, para justificar para os 
pais quando o aluno dormia, quando tinha muitas faltas, e 
ainda para uma suposta “proteção” do professor e da escola:

“A gente faz para se proteger, para ter registro ali.” (E1,Prof.D)

“Tomou-se esta resolução para se proteger do ato, porque 
o professor não tem mais confiança, perdeu-se o valor, não 
se confia em professor, não se confia em escola, e a escola 
faz tudo errado para o filho. E eu penso que os registros 
é no sentido de se proteger mesmo. Eu vejo como para 
proteger a escola, a coordenadora, o professor e vejo a 
todos preocupados com essas desgraças (...) no sentido de 
ter um respaldo” (E2, Prof.1).

Observa-se que os professores colocaram como mo-
tivo para se registrar o de se “proteger”. Afirmam que anotam 
as situações ocorridas em sala de aula, aquilo que os alunos 
fizeram, com o intuito de que, se alguém questionar alguma 
atitude tomada, os motivos que levaram a isto estão ano-
tados. Parece evidente a crise de autoridade do professor, 
uma vez que o significado socialmente partilhado anterior-
mente não mais se evidencia nas relações cotidianas da 
escola. Assim, é possível entender que, em sua maioria, os 
registros se configuravam como uma forma de o professor 
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proteger-se a si mesmo e a escola, construindo um “dossiê” 
do aluno protagonista ou não de violência. 

Ratto (2007) corrobora esta análise ao afirmar que 
“tendo em vista que, articulados ao contexto do discipli-
namento efetuado, os livros de ocorrências existem para 
estabelecer a verdade e proteger a escola de possíveis 
acusações” (p. 206). 

Na perspectiva da autora, os livros precisam fun-
cionar no sentido de não deixar dúvidas e estabelecer um 
consenso, mas considera este último problemático, uma vez 
que o registro é escrito “em meio a um poder que beneficia, 
sobretudo, as verdades que as autoridades escolares que-
rem ou precisam estabelecer” (Ratto, 2007, p. 206)

Pelos registros, as trajetórias dos alunos de desaca-
to, de agressões, de atrapalhar a aula, de ofender e insultar, 
são construídas, e assim, se eventualmente a escola tiver 
que adotar uma medida mais extremada, é possível justificá-
-la pela trajetória do aluno, que mostra que atos como esses 
eram recorrentes. Um docente afirmou ainda que haviam 
sido instruídos a agir deste modo por um promotor de justiça. 

Tais afirmações podem explicar por que os livros 
contêm registros sobre vários alunos, e não apenas dos 
considerados violentos, já que registrar o comportamento 
dos alunos pode ser uma atitude preventiva/protetiva da 
instituição e dos professores.  

As falas dos docentes de que os registros tinham 
como objetivo principal a autoproteção (defender-se) evi-
denciou que os registros podem ter um sentido que até 
então não havíamos suposto. A hipótese que tínhamos era 
que o registro em Livros de Ocorrências, como indicado na 
literatura, tinha apenas o objetivo de contribuir para o cum-
primento das normas escolares pelos alunos, disciplinando-
-os; no entanto, o registro nos Livros de Ocorrências é uma 
prática cotidiana da escola, e o sentido de usar estes livros 
para disciplinar permanece, mesmo entre os professores en-
trevistados. Também, segundo os professores, não há apoio 
da direção quanto aos registros, contraditoriamente à fala de 
alguns, que afirmam ter sido orientados a efetuar o registro. 
Aquilo que era colocado no papel (registrado) não tinha con-
sequências. Como apontamos antes, para os professores, 
registrar se tornou a própria medida, a própria providência 
adotada.  

Embora dificilmente a suspensão se concretizasse, 
os alunos, segundo os docentes, começaram a “gostar do 
fato de que quando acumulavam três registros levavam 
suspensão” e ficavam no mínimo um dia em casa, depen-
dendo da gravidade das ações em que estavam envolvidos. 
Os alunos chegavam até mesmo a “comemorar as suspen-
sões”. Pelos diferentes motivos apontados, os registros, de 
acordo com os professores, deixam de ser úteis, tornando-
-se apenas mais um trabalho realizado pelo professor e 
que não têm resultados. Sendo assim, mais um elemento 
de desgaste na relação professor-aluno e na construção da 
identidade do professor ou de sua figura de autoridade a ser 
respeitada; desgaste que parece gerar sofrimento psíquico 
no trabalho, e, em alguns casos, estresse, se não adoeci-
mento. Este quadro agrava-se constantemente nas rotinas 

das escolas públicas, com várias ausências e afastamentos 
de professores por problemas de saúde, principalmente de 
ordem emocional, seguidos de acometimentos físicos.

Assim, para os professores e alunos, os livros pa-
recem ter perdido o significado socialmente construído e 
partilhado por muitos anos no ambiente escolar, passando 
agora a se constituir em uma “prova” dos atos praticados 
pelos alunos, construindo-se um novo significado para os 
registros: a constituição de um “dossiê” dos alunos que 
poderá ser utilizado como defesa da escola em suas práti-
cas cotidianas, como, por exemplo, para expulsar/transferir 
compulsoriamente alunos ou encaminhá-los a outras insti-
tuições, como o Conselho Tutelar, aDelegacia ou Poder Ju-
diciário. No âmbito mais pessoal, os professores utilizam-se 
dos registros como forma de uma suposta autoproteção e 
autoafirmação diante da crise de autoridade vivenciada por 
esta categoria profissional nas últimas décadas, o que, na 
prática, contraditoriamente, evidencia sua pouca autoridade 
em sala de aula. Sua eficácia simbólica nos pareceu um 
tanto fragilizada. 

Os docentes começam a buscar outras formas de 
controle para os acontecimentos ocorridos na sala de aula 
que consideram graves. Os professores, nos casos que 
consideram extremos, recorrem à Ronda Escola e buscam 
registrar boletins de ocorrência, os BOs (instrumento utiliza-
do pela Polícia para registro de uma infração ou delito a ser 
apurado) contra os alunos.  

Na Escola 1, três dos professores entrevistados já 
haviam feito boletim de ocorrência, todos motivados pelo 
desrespeito à figura do professor: uma aluna havia chamado 
a professora de “biscate” (no dicionário da língua portuguesa 
significa uma gíria para prostituta, meretriz), outro aluno dis-
se que a professora não mandava na sala de aula e outro fez 
ameaças a um professor. A procura de advogados para saber 
quais são os direitos de uma pessoa perante a lei também 
foi levantada como uma hipótese pelos docentes; entretanto, 
nos Livros de Ocorrências da Escola 1 não constavam estes 
registros, ou seja, os fatos graves acabavam sendo regis-
trados para providências fora da instituição escolar, o que, 
de certa forma, criminaliza os alunos que praticam atos de 
diferentes naturezas, podendo alguns ser classificados como 
indisciplina, incivilidade e outros como violência stricto sensu. 

Na Escola 2 nenhum professor mencionou ter regis-
trado boletim de ocorrência, apesar de esse registro constar 
nos Livros de Ocorrências da escola.

De forma geral, na análise das entrevistas com os 
professores que mais registros fizeram nos referidos livros, 
destaca-se um sentido disciplinar, mas principalmente um 
sentido de autoproteção, “para se defender”, ao possibilitar 
a construção de uma trajetória comportamental dos alunos 
que justifique medidas mais extremadas e externas à es-
cola. Ao mesmo tempo, indicam uma fragilização da auto-
ridade do professor, que se sente refém dos alunos, dos 
quais precisam se defender constantemente. Nas falas dos 
professores não evidenciamos qualquer referência a aspec-
tos pedagógicos ou educativos atrelados aos registros nos 
livros de ocorrências.
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Considerações finais
Este breve panorama nos leva a refletir sobre como 

as instituições, mais especificamente a escola, têm aborda-
do os fatos que ocorrem no contexto escolar.

Uma primeira consideração a destacar refere-se ao 
fato de que, se na origem dos registros de ocorrências na 
instituição escola se tinha como foco a disciplina, atualmen-
te sua função parece ser mais a de uma suposta proteção 
da instituição, dos professores e, ainda, contraditoriamente, 
uma maneira, simbolicamente frágil, de afirmação da auto-
ridade do professor. Se antes os jovens eram considerados 
“delinquentes” no sentido de não respeitarem a lei, atual-
mente parecem ser algozes no sistema educativo, podendo 
ser “criminosos” antes mesmo do ato praticado. Os dados 
aqui apontados não indicam esta violência stricto sensu dos 
jovens, pressuposta pelos professores, da qual precisam se 
defender, e sim, comportamentos de indisciplina e incivilida-
des que na repetição cotidiana vão construindo um cenário 
representado como de violência. Além disso, quando re-
gistrados, vão se constituindo em um conjunto de provas a 
serem utilizadas contra os alunos e/ou familiares em defesa 
da escola e dos professores, uma estratégia meramente 
defensiva. 

Como adverte Coimbra, “além da forma como são 
produzidos os “bandidos”, os “marginais”, os “criminosos” de 
todos os tipos, eles são ainda construídos para se respon-
sabilizam por sua miséria, marginalidade e criminalidade”. 
(2001, p.18)

Como pudemos observar nos registros dos livros e 
nas falas dos professores, as atitudes tomadas não causam 
nenhum efeito, são apenas mecanismos burocráticos da 
alegada “proteção”, sem qualquer indicação de que esta 
prática possa ter algum efeito pedagógico e/ou educativo. 
Sendo assim, os educadores mostram-se bastante descren-
tes do processo educativo, não se mobilizando - conforme 
constatamos nas entrevistas - para outras práticas que não 
os registros em si, e quando consideram um comportamento 
e ou atitude como muito grave, em alguns casos, buscam a 
solução em autoridades externas à instituição escolar. Su-
pomos que grande parte desse processo seja consequência 
da ausência de um trabalho educativo que enfrente essas 
questões de forma mais efetiva, que construa sentidos de 
autoridade e respeito no contexto escolar, em uma perspec-
tiva horizontalizada. 

Neste sentido, Corti, Freitas e Sposito (2001) afirmam 
que a escola brasileira, principalmente a pública, precisa 
encontrar práticas educativas que sejam capazes de propor-
cionar uma formação cultural e científica mais democrática 
e menos excludente. 

Sobre os Livros de Ocorrências e sobre os comporta-
mentos dos jovens e de suas famílias, em uma observação 
geral, os registros parecem ser mobilizados por entendimen-
tos pessoais de alguns professores, o que perpassa por seus 
sentidos pessoais do que é ou não desejável no contexto 
escolar. Cabe também considerar que esses jovens e seus 
pais não mais correspondem ao modelo de alunos e pais 

esperado/idealizado pela escola e pelos professores para o 
qual ela estaria preparada.

A forma como as informações são registradas indica 
elementos subjetivos mediando, por exemplo, o entendi-
mento do que seja desrespeito ao professor, ou mesmo da 
periculosidade daquele aluno ao desrespeitar o professor.

Contraditoriamente, os professores parecem viven-
ciar situações nas quais se sentem reféns, sem apoio ou 
respaldo da instituição escolar e familiar. No confronto coti-
diano, sofrem, estressam-se e adoecem, e ao mesmo tempo 
buscam mecanismos meramente defensivos de “proteção” 
a partir de significados estereotipados atribuídos aos acon-
tecimentos em sala de aula, geralmente divorciados de um 
sentido autêntico. 

Para Vigotski (2006), os sentidos são pessoais, mas 
podem e devem ser acessados por meio do significado, 
elemento partilhado que possibilita a compreensão entre os 
sujeitos; mas o significado, grosso modo, pode divorciar-se 
do sentido e assim se configurar de forma estereotipada, se 
não preconceituosa. 

Desta forma, o significado de violência sofrida e de 
aluno violento é resultante de uma frágil elaboração, cons-
truída sem a devida reflexão, de modo que nem sempre a 
dimensão pessoal pode se efetivar. As relações sociais e 
culturais estabelecidas e partilhadas no cotidiano da escola 
tendem a não possibilitar momentos de suspensão em rela-
ção ao cotidiano alienado. Assim, os professores experien-
ciam o sentimento de impotência, desvalorizados que são 
pelos alunos e por seus pais. Esses sentidos parecem anco-
rados em suas representações de violência, juventude, po-
breza e contexto sociocultural, marcadamente vivenciadas 
no confronto entre o aluno esperado e o que efetivamente 
adentra as salas de aula. 

Baquero, Lemes e Santos (2001) afirmam que os 
jovens,

Marcados por suas vivências, constroem maneiras peculiares 
de perceber o mundo em que vivem e o seu entorno. 
Conscientes ou não disso, expressam as interpretações 
de suas experiências em relação ao lugar que poderia ser 
o caminho para a fuga da marginalidade e promessa de 
outras possibilidades – a escola, revelando expectativas e 
decepções nas suas relações com elas

Assim como as autoras acima referidas afirmam na 
conclusão de sua pesquisa com jovens egressos de medi-
das socioeducativas, consideramos que os alunos jovens, 
em sua maioria pobres e moradores de bairros violentos, 
não se enquadram nos padrões de aluno esperados pela es-
cola formal, o que resulta em um grande número de registros 
nos livros sem qualquer efeito pedagógico/educativo e na 
construção de um dossiê que registra a suposta história de 
criminalidade dos sujeitos antes mesmo de os atos violentos 
terem sido efetivamente praticados.  Diante dessa profecia, 
parece não restar à escola outro caminho a não ser o de se 
defender - e de forma frágil, isto é, com a ilusão de assim se 
“proteger”. 
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Resumo  
Sob a orientação da Teoria da Autodeterminação foi elaborado um instrumento para avaliar a motivação de estudantes do Ensino Médio para 
realizar atividades da disciplina de Física e buscaram-se evidências de sua validade. À pergunta inicial “Por que eu faço as atividades nas aulas 
de Física?” seguiu-se um conjunto de 55 afirmativas, em escala Likert de cinco pontos. A escala foi aplicada a uma amostra composta por 708 
estudantes do Ensino Médio. Foram realizadas as seguintes análises estatísticas: análise fatorial, com extração dos componentes principais; 
análises de consistência interna; estatísticas descritivas e correlação de Pearson. Foram encontrados seis fatores representativos: Desmotivação 
α=0,89; Regulação Externa – RP (Regras ou Punições) α=0,73; Regulação Externa – RS (Recompensas Sociais) α=0,76; Regulação Introjetada 
α=0,68; Regulação Identificada α=0,91 e Motivação Intrínseca α=0,93, os quais explicam 51,74% da variabilidade dos dados. Os resultados 
indicaram que a escala é confiável e apta para ser utilizada em novas investigações.
Palavras-chave: Motivação, autodeterminação, ensino da física.

Autonomous motivation of physics students: evidence of validity of a scale
Abstract
Based on the Theory of Self-Determination we prepared  an instrument to evaluate the motivation of high school students when developing  
activities of the Physics. We sought to evidence the scale validity, by asking an initial question: Why do I do the activities in the physics classes?.” 
It was presented a set of 55 affirmatives, in a Likert scale with five-point. This scale was applied to a sample of 708 high school students. Were 
conducted the following statistical tests: factor analysis, with principal components extraction; analysis of internal consistency, descriptive statistics 
and the Pearson correlation. We found six representative factors: demotivation α=0.89; External Regulation – RP (Rules or Punishment) α=0.73; 
External Regulation – RS (Social Rewards) α=0.76; Introjected Regulation α=0.68; Identified Regulation α=0.91 and Intrinsic Motivation α=0.93, 
explaining 51.74% of data variability. The results indicate that we may trust the scale and  we can use it  in future research projects..
Keywords: Motivation, self determination, physics teaching.

Motivación autónoma de estudiantes de física: evidencias de validez de una escala
Resumen
Orientados por la Teoría de la Autodeterminación se diseñó un instrumento para evaluar la motivación de estudiantes de enseñanza de nivel 
secundario  para realizar actividades de la disciplina de Física y se buscó evidencias de su validez. A la pregunta inicial “¿Por qué hago las 
actividades en las clases de Física?” le seguía un conjunto de 55 afirmativas en escala Likert de cinco puntos. La escala se administró a una 
muestra de 708 estudiantes de Enseñanza Secundaria. Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: análisis factorial con extracción de 
los componentes principales; análisis de consistencia interna; estadísticas descriptivas y correlación de Pearson.  Se encontraron seis factores 
representativos: Desmotivación α=0,89; Regulación Externa – RC (Reglas o Castigos) α=0,73; Regulación Externa – RS (Recompensas Sociales) 
α=0,76; Regulación Introyectada α=0,68; Regulación Identificada α=0,91 y Motivación Intrínseca α=0,93. Tales factores explican 51,74% de la 
variabilidad de los datos. Los resultados indicaron que la escala es fiable y apta para ser utilizada en nuevas investigaciones.
Palabras Clave: Motivación, autodeterminación; enseñanza de física.
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Introdução
No contexto escolar a motivação é apontada pelos 

professores como um elemento importante no processo de 
ensino-aprendizagem, embora ainda sejam escassos os es-
tudos sobre essa temática (Martinelli & Bartholomeu, 2007). 
As pesquisas sobre motivação, realizadas nos últimos anos, 
foram desenvolvidas com diferentes aportes teóricos, e 
sinalizaram que a motivação para aprender é de natureza 
multidimensional e se constitui em um objeto de pesquisa 
bastante complexo (Alsop, 2005; Bybee & McCrae, 2011; 
Boruchovitch & Bzuneck, 2010; Silvia, 2006). A complexi-
dade relativa à motivação justifica, em parte, as distintas 
explicações dadas pelos professores ao descreverem o 
motivo de muitos de seus alunos não estarem interessados 
em suas aulas. Diante disso, a motivação (ou a falta de) para 
aprender se configura como um problema a ser enfrentado 
pelos professores no desenvolvimento de seu trabalho e de-
manda novos estudos para propiciar uma maior compreen-
são e indicar frentes de ações práticas no contexto escolar.

As pesquisas na área educacional, baseadas na Teo-
ria da Autodeterminação, investigam a motivação extrínseca 
e intrínseca, inclusive mediante a proposição e validação de 
instrumentos (Black & Deci, 2000; Broc, 2006; Deci e cols., 
1981; Gottfried, Fleming, & Gottfried, 2001; Guimarães & 
Bzuneck, 2008; Harter, 1981; Lepper, Corpus, & Iyengar, 
2005; Martinelli & Bartholomeu, 2007; Neves & Borucho-
vitch, 2006; Rufini, Bzuneck, & Oliveira, 2011; Vallerand e 
cols., 1989). Outros estudos (Broc & Gil, 2008; Stefanou e 
cols., 2004;) buscam relacionar os aspectos da motivação 
autônoma (formas autodeterminadas de motivação extrín-
seca e motivação intrínseca) com elementos importantes e 
inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, tais como 
suportes organizacionais, procedimentais, cognitivos e afe-
tivos. Estes trabalhos são conduzidos, em sua maioria, por 
pesquisadores oriundos do campo da Psicologia ou da área 
de Educação (Psicologia Educacional) focados em estudos 
sociocognitivos.

Nas publicações relativas aos trabalhos empíricos, 
alguns pesquisadores ressaltam a importância de novos 
estudos nessa área, tanto para fortalecer os aportes teóri-
cos quanto para aprimorar os instrumentos utilizados para 
mapeamento do construto motivacional no campo da edu-
cação (Koh & Frick, 2010; Roth e cols., 2007; Tsai e cols., 
2008;). Estes trabalhos explicitam também a necessidade 
e importância de se realizarem pesquisas relacionadas a 
áreas especificas do saber, uma vez que o construto motiva-
cional poderá variar entre as várias áreas do conhecimento 
(Boruchovitch & Bzuneck, 2010).

Tomando-se como exemplo o ensino de Ciências, em 
geral, e da Física em particular, é significativa a reclamação 
e denúncia, por parte dos professores, de falta de interesse 
e motivação dos alunos para estudar e aprender Física (Ri-
cardo, 2010, entre outros). Somando-se a isto, resultados 
atuais de pesquisas evidenciam baixa qualidade, ou mesmo 
o declínio da motivação para aprender ciências ao longo do 
processo de escolarização de jovens estudantes (Baram-

-Tsabari & Yarden, 2005; Buccheri, Gürber, & Brühwiler, 
2011; Krapp & Prenzel, 2011; Park, Khan, & Petrina, 2009). 
Neste sentido, com base na Teoria da Autodeterminação, 
no presente estudo foi elaborada uma escala para medir a 
motivação dos estudantes para realizar as atividades didáti-
cas nas aulas de Física do Ensino Médio e investigadas as 
evidências de validade do instrumento.

Teoria da autodeterminação

Na Teoria da Autodeterminação a leitura e discussão 
sobre a motivação estão baseadas na tese de que os seres 
humanos são ativos e propensos ao desenvolvimento au-
torregulável. Assim sendo, esta teoria prediz que o envolvi-
mento dos indivíduos em atividades de aprendizagem pode 
ser analisado do ponto de vista de três necessidades psico-necessidades psico-
lógicas básicas, inerentes à vida humana: as necessidades 
de competência, de pertencimento e de autonomia (Reeve, 
2006; Ryan & Deci, 2000b). A necessidade de competência 
se refere à compreensão de como alcançar diferentes resul-
tados internos e externos quanto à eficácia da execução das 
ações necessárias. A necessidade de pertencimento envol-
ve as conexões seguras e satisfatórias com os outros em 
um meio social, e a de autonomia refere-se à autoiniciativa 
e autorregulação de suas ações (Deci e cols., 1991). Esse é 
também o entendimento de Neves e Boruchovitch (2006) ao 
afirmarem que o ser humano possui uma tendência motiva-
cional natural, que é responsável pelo seu desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo.

A Teoria de Autodeterminação e outras teorias socio-
cognitivas procuraram evidenciar duas formas de motiva-
ção, a intrínseca e a extrínseca (Deci e cols., 1991; Harter, 
1981; Lepper, Corpus & Iyengar, 2005; Ryan & Deci, 2000a). 
A motivação intrínseca se caracteriza pelo interesse e satis-
fação pela atividade em si, ou seja, o envolvimento é livre e 
voluntário e não necessita de recompensas ou punições; já 
a motivação extrínseca é descritiva de ações e atividades 
realizadas em resposta a algo externo, ou seja, está ligada 
à obtenção de recompensas, reconhecimento, obediência a 
ordens, ou ainda, a escapar de sanções e punições. É im-
portante destacar que inicialmente, nas primeiras pesquisas 
sobre motivação intrínseca e motivação extrínseca, conce-
bia-se uma relação antagônica entre estas duas formas de 
motivação (Deci, 1971). Nessa perspectiva, considerava-se 
que os comportamentos extrinsecamente motivados não 
possuíam condicionante de autodeterminação, sendo este 
aspecto válido apenas para comportamentos motivados in-
trinsecamente.

O refinamento teórico, decorrente dos resultados de 
pesquisas empíricas, conduziu os proponentes da Teoria 
da Autodeterminação a considerarem distintos níveis de 
regulação do comportamento intencional, variando em fun-
ção do grau de autodeterminação percebida (Deci e cols., 
1991; Deci & Ryan, 1985; Vallerand e cols., 1989;). Estes 
diferentes níveis de regulação acabaram constituindo um 
continuum da regulação comportamental associada à mo-
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tivação humana. Assim sendo, foram identificados quatro 
tipos qualitativamente diferenciados de motivação extrín-
seca: a motivação externa, a introjetada, a identificada e a 
integrada. A argumentação central para o estabelecimento 
destes diferentes níveis de regulação comportamental está 
baseada no conceito de internalização. Por internalização 
entende-se um processo mediante o qual as pessoas trans-
formam regulações por contingências externas em regula-
ções por processos internos (Bzuneck & Guimarães, 2010; 
Deci e cols., 1991). As pesquisas mais recentes evidencia-As pesquisas mais recentes evidencia-
ram com maior clareza e detalhe a existência do continuum 
da regulação do comportamento (figura 1), constituindo uma 
taxonomia da motivação humana (Niemiec & Ryan, 2009; 
Reeve, 2006; Ryan & Deci, 2000a, 2000b).

A desmotivação, localizada na extremidade esquer-
da, caracteriza-se pela ausência de intenção ou motivação 
para agir. O primeiro nível da motivação extrínseca é identifi-
cado como regulação externa. Neste nível motivacional são 
compreendidos os comportamentos adotados pelas pesso-
as em função de controladores externos (não determinados 
pelo self) como, por exemplo, buscar recompensas ou evitar 
ameaças ou punições. No segundo nível da motivação ex-
trínseca temos os comportamentos que já assumem certo 
grau de internalização, ou seja, há uma regulação por intro-
jeção; portanto, na regulação introjetada a pessoa age em 
função de pressões que ela própria se impõe - por exemplo, 
cumpre a atividade para evitar sentimentos de culpa ou de 
ansiedade, ou mesmo para não afetar sua autoestima. De 
acordo com Deci e cols. (1991) “... apesar da regulação in-Deci e cols. (1991) “... apesar da regulação in-apesar da regulação in-
trojetada ser interna  à pessoa, ela se assemelha muito mais 
ao controle externo do que com as formas autodeterminadas 
de regulação, pois envolve a coerção ou a sedução e não 
implica numa verdadeira escolha” (p. 329). Assim, estes dois 
primeiros estados da motivação extrínseca são comporta-
mentos não autodeterminados, mas formas controladas de 
motivação, seja por controladores externos (regulação ex-
terna) ou por controladores internos (regulação introjetada). 
A regulação identificada já se caracteriza como uma forma 

mais autônoma de motivação extrínseca. Neste tipo de re-
gulação a pessoa acaba valorizando determinado compor-
tamento e com ele se identificando, de forma a atribuir-lhe 
uma importância pessoal e, consequentemente, tomando o 
processo de regulação para si próprio. Dessa forma, o com-o com-
portamento é tido como de relativa autodeterminação, uma 
vez que a pessoa age de bom grado, porque os reguladores 
externos estão alinhados ou são passíveis de indentificação 
com os valores ou demandas pessoais. Desse modo, a pes-
soa age por identificação, e não em função de cobranças ou 
pressões externas. De acordo com Bzuneck & Guimarães 
(2010), um bom exemplo acaba sendo aquele aluno que tem 
como propósito tornar-se escritor e, em função disso, valori-
za e toma para si as tarefas de fazer leituras.

O nível mais autodeterminado de motivação extrín-
seca é a regulação integrada. Neste nível motivacional as 
regulações são integralmente identificadas e assimiladas 
ao seu self. Diante disso, ocorrerá uma congruência entre 
as regulações assimiladas e os valores, necessidades, 
metas e identidades já anteriormente consolidadas dentro 
do indivíduo. A regulação integrada está muito próxima da 
motivação intrínseca (alocada no ponto extremo à direita do 
continuum), já que ambas possuem um lócus de causalidade 
totalmente interno. Não obstante, a motivação intrínseca é 
caracterizada pelo interesse pela atividade em si, sem haver 
a necessidade de atingir alguma meta, mesmo que seja de 
importância pessoal, mediante o desenvolvimento da tarefa. 
No caso da motivação extrínseca por regulação integrada, 
mesmo sendo o nível mais autônomo, para a regulação 
ainda há dependência em relação a aspectos externos. Em 
síntese, são considerados como tipos controlados a moti-
vação extrínseca por regulação externa e introjetada e, em 
contrapartida, como tipos autônomos, a motivação extrínse-
ca por regulação identificada e integrada, além da motivação 
intrínseca, tipo mais autodeterminado de motivação.

Esta taxonomia da motivação humana se torna um 
elemento teórico valioso para as pesquisas relativas à mo-
tivação escolar. Os diferentes tipos de regulação poderão 
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oferecer boas referências para a determinação dos níveis de 
internalização alcançados em uma dada situação; portanto, 
um instrumento que consiga avaliar a motivação de estu-
dantes diante das atividades desenvolvidas em sala de aula 
possibilitará, ao professor ou ao pesquisador, avaliar e emitir 
conclusões sobre a relação entre níveis de autorregulação e 
interesse, envolvimento e esforço dos alunos nas atividades.

Método

Instrumento

Os itens que compuseram a escala de avaliação da 
motivação para realizar atividades da disciplina de Física 
(Escala de Motivação: Atividades Didáticas de Física - EMA-
DF) foram elaborados com base na revisão da literatura 
específica (Broc, 2006; Deci e cols., 1981; Harter, 1981; 
Gottfried e cols., 2001; Guimarães & Bzuneck, 2008; Lepper 
e cols., 2005; Matinelli & Bartholomeu, 2007; Neves & Boru-
chovitch, 2006; Rufini e cols., 2011; Vallerand e cols., 1989). 
Uma versão preliminar da escala continha uma pergunta 
inicial e 55 afirmativas, em escala Likert de cinco pontos.

Para eliminar interpretações dúbias das afirmativas e 
aproximá-las da linguagem dos respondentes, foi realizada 
a validação teórica e semântica (Pasqualim, 1997) da es-
cala por intermédio de análises e discussões de especialis-
tas (três pesquisadores) e de estudantes do Ensino Médio 
(possíveis respondentes) não diretamente envolvidos com 
esta pesquisa. Cabia aos especialistas qualificar as afirma-
tivas de acordo com o continuum proposto pela Teoria da 
Autodeterminação (Ryan & Deci, 2000a, 2000b) e deixá-las 
estruturadas de forma a permitirem uma fácil compreensão 
para os estudantes do Ensino Médio. Para o ajuste semân-
tico final, foi realizada uma análise com um grupo de cinco 
estudantes da segunda série do Ensino Médio. Para eles 
foi apresentado o questionamento inicial (Por que eu faço 
as atividades nas aulas de Física?), e as afirmativas foram 
apresentadas em duas estruturas diferentes, quais sejam: a) 
contendo somente a razão (ex.: Porque acho legal aprender 
com elas); ou b) contendo a ação + a razão (ex.: Faço as 
atividades porque acho legal aprender com elas). Quanto 
à estrutura das afirmativas, os alunos apresentaram uma 
compreensão significativamente melhor quando estas foram 
redigidas de acordo com a forma b, ou seja, quando a afir-
mativa apresenta em sua redação, além da razão, também 
a ação (faço ou não faço a atividade). Além disso, foi neces-
sário o ajuste na redação de duas afirmativas de maneira a 
deixá-las compreensíveis para os estudantes.

A versão final da escala contém o questionamento 
inicial “Por que eu faço as atividades nas aulas de Física?”, 
seguido de um conjunto de 55 afirmativas, em escala Likert 
de cinco pontos (1 a 5), representando o continuum propos-
to pela teoria da autodeterminação (Ryan & Deci, 2000a, 
2000b). Não foram incluídos itens para avaliar a motivação 
extrínseca por regulação integrada, uma vez que a diferença 

entre este nível e o nível de motivação intrínseca é bastante 
tênue, dificultando muito a elaboração precisa das afirmati-
vas de modo a captarem esta sutil diferença (Guimarães & 
Bzuneck, 2008; Rufini e cols., 2011).

Participantes

Ao todo, participaram desta pesquisa 715 estudantes 
do Ensino Médio, oriundos de escolas públicas das cidades 
de Joinville/SC e Florianópolis/SC. Os estudantes responde-
ram ao questionário de escala Likert e, após uma triagem, 
708 questionários puderam ser utilizados para tabulação e 
análise dos dados. Sete questionários foram excluídos por 
não terem sido respondidos na íntegra ou pelo fato de to-
dos os itens terem sido respondidos sob um mesmo valor 
da escala Likert. Do total de estudantes, correspondentes 
aos 708 questionários válidos, 322 (45,48%) são do gêne-
ro masculino e 386 (54,52%) são do gênero feminino; 288 
(40,68%) da primeira série, 210 (29,66%) da segunda série 
e 210 (29,66%) da terceira série do Ensino Médio. A média 
de idade destes estudantes era de 16,40 anos.

Procedimento de coleta de dados

Para a validação desta escala de medida de moti-
vação foram prestados aos participantes todos os cuidados 
e respaldos previstos pela Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde e documentos complementares. Todas 
as instituições escolares autorizaram, via declaração escrita 
pela direção, a aplicação do questionário aos estudantes da 
escola, desde que se respeitasse a livre opção por partici-
par. Além disso, antes de os estudantes responderem ao 
questionário foi lhes entregue o Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido, mediante o qual buscavam junto aos seus 
pais autorização para participar da pesquisa. O questionário 
foi aplicado sempre durante o horário da aula, na presença 
de um professor efetivo da escola. Os estudantes levaram, 
em média, 40 minutos para responder ao questionário. Vale 
ressaltar ainda que, com base no acompanhamento do pro-
cesso de aplicação dos questionários, verificou-se que os 
alunos não apresentavam dificuldades em compreender os 
itens e a forma de atribuir o grau de veracidade a cada uma 
das afirmativas.

Procedimento de análise de dados

Os dados foram codificados e transportados para o 
programa STAT (Programa Statistica versão 8.0, da StatSoft 
Company) para as análises previstas. A análise fatorial com 
extração dos componentes principais e com rotação varimax 
foi utilizada para avaliar a dependência do conjunto de variá-
veis manifestas em relação a um número menor de variáveis 
latentes ou fatores (Kline, 1994); ou seja, por esta análise 
buscou-se determinar o número de fatores existentes para o 
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conjunto de dados. Na sequência foram realizadas a análise 
de consistência interna (alfa de Cronbach), a análise esta-
tística descritiva (médias e desvios padrão) e a correlação 
de Pearson.

Resultados
A partir da análise fatorial encontramos dez fatores 

com autovalor maior do que 1, os quais explicaram 59,86% 
da variabilidade dos dados, conforme mostra a tabela 1.

Para auxiliar na decisão acerca da manutenção dos 
fatores, foi realizado o scree test, extraindo-se o gráfico dos 
autovalores, conforme a figura 2.

Em face da coerência teórica dos itens e do gráfico 
de sedimentação (autovalores) apresentado na figura 2, 
foram considerados os seis fatores, para compor a escala. 
Adicionalmente, para que um item fosse considerado com-
ponente de um fator, estabeleceu-se como critério a carga 
fatorial (que deve ser igual ou superior a 0,30), a coerência 

teórica e a consistência interna dos itens medida pelo alfa de 
Cronbach. Diante disso, cinco itens da escala original foram 
excluídos.

No Fator 1 foi excluído, por razões teóricas, o item 38 
(Faço as atividades porque o professor me estimula a fazer). 
Este item foi originalmente elaborado para avaliar a motiva-
ção extrínseca por regulação introjetada, porém se agrupou 
com itens de motivação intrínseca. Em relação ao Fator 2, 
também por razões teóricas, foram excluídos os itens 11 
(Faço as atividades para não desapontar meus pais) e 41 
(Para deixar o professor satisfeito comigo, acabo fazendo as 
atividades). Originalmente concebidos para avaliar a motiva-. Originalmente concebidos para avaliar a motiva-
ção extrínseca por regulação introjetada, os itens se agrupa-
ram a outros itens representativos de motivação extrínseca 
por regulação externa, mais precisamente àqueles destina-
dos a medir comportamentos motivados pela obtenção de 
recompensas sociais. O item 20 (O professor me obriga, aí 
acabo fazendo as atividades), agrupado ao Fator 3, também 
foi excluído por razões teóricas, uma vez que foi elaborado 
para avaliação da motivação extrínseca por regulação ex-
terna e se agrupou com itens de desmotivação. O quinto 
item eliminado foi o 04 (Quando vale nota, eu acabo fazendo 
as atividades), para melhorar o valor do alfa de Cronbach 
do Fator 4. Assim sendo, a escala final ficou com 50 itens, 
distribuídos em seis fatores, conforme mostra a tabela 2.

Como os itens foram agrupados em torno dos seis fa-
tores, com base na Teoria da Autodeterminação, foi possível 
nomeá-los da seguinte forma: Fator 1 - Motivação intrínseca, 
Fator 2 - Regulação externa – RS (Recompensas sociais), 
Fator 3 - Desmotivação, Fator 4 - Regulação Externa – RP 
(Regras ou Punições), Fator 5 - Regulação introjetada, e 
Fator 6 - Regulação identificada. Vale ressaltar que três dos 
itens inicialmente considerados para a avaliação da moti-
vação extrínseca por regulação introjetada se agruparam 
nas subescalas Regulação externa, razão pela qual foram 
excluídos; Por isso a subescala Regulação introjetada per-
maneceu com apenas três itens. Além disso, destaca-se a 
separação dos itens propostos inicialmente para avaliação 
da motivação extrínseca por regulação externa em dois fa-
tores: Regulação externa - RP e Regulação externa - RS. 
Este aspecto evidencia que os estudantes perceberam de 
formas diferentes os motivadores externos, subordinados a 
regras ou punições, e os elementos motivacionais, que bus-
cam recompensas sociais (valorização ou reconhecimento). 
Os demais itens se agruparam conforme a previsão teórica 
inicial.

Os índices de consistência interna entre os itens 
de cada subescala, medidos pelo alfa de Cronbach, foram 
bons, ficando apenas um deles abaixo de 0,70, conforme 
segue: Desmotivação α=0,89; Regulação externa – RP 
α=0,73; Regulação externa – RS α=0,76; Regulação intro-
jetada α=0,68; Regulação identificada α=0,91 e Motivação 
intrínseca α=0,93.

A figura 3 mostra as médias e desvios padrão, obtidos 
mediante uma análise de estatística descritiva, para o valor 
da resposta atribuído pelos estudantes a cada um dos itens 
que compõem as subescalas da qualidade motivacional.
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Fator Autovalor % Variância Autovalor Acumulado % Variância Acumulada

1 15,39 27,97 15,38 27,97

2 5,96 10,83 21,34 38,80

3 2,45 4,45 23,79 43,25

4 1,71 3,11 25,50 46,37

5 1,58 2,88 27,09 49,25

6 1,37 2,50 28,46 51,74

7 1,24 2,25 29,70 53,99

8 1,10 2,00 30,80 56,00

9 1,07 1,95 31,87 57,94

10 1,05 1,92 32,92 59,86

Tabela 1. Extração dos componentes principais com autovalor maior do que 1.

Pode-se observar que as duas maiores médias fo-
ram obtidas pelos participantes na avaliação da motivação 
extrínseca por Regulação identificada e por Regulação ex-
terna – RP;  no entanto a Regulação dentificada já é um 
nível motivacional mais próximo da motivação intrínseca e, 
diferentemente da Regulação externa – RP, já possui um 
lócus de causalidade percebido como um pouco interno, o 
que quer dizer que já há processos regulatórios baseados 
em valorização consciente e importância pessoal.

Para aprofundar a análise das subescalas e obter 
maiores detalhes sobre a possibilidade de coexistência de 
estados motivacionais, possível em um pressuposto de con-
tinuum motivacional, foram levantadas as correlações de 
Pearson entre as médias dos escores calculados para os 
participantes, nas diferentes subescalas (tabela 3).

Pela tabela 3 constata-se que há correlações po-
sitivas e negativas entre os diferentes tipos de motivação. 
Conforme previsto teoricamente, foram encontradas corre- corre-
lações negativas entre os tipos de motivação alocados nos 
extremos do continuum e correlações positivas entre os 
tipos proximamente localizados.

Discussão
A presente pesquisa teve como suporte inicial os 

resultados obtidos por outras investigações, principalmente 
aquelas destinadas à elaboração e validação de escalas de 
medida de motivação em contexto escolar e apoiadas na Te-
oria da Autodeterminação. Destas foi possível retirar e adap-
tar uma série de itens para compor a EMADF. Além do mais, 
com base nos resultados destes estudos, ficou evidenciada 
uma lacuna quanto à proposição de escalas de medida da 
motivação para áreas especificas do conhecimento. Neste 

sentido, a elaboração e o levantamento de evidências de 
validade da EMADF contribuem diretamente com a área de 
conhecimentos, uma vez que, estão destinados à avaliação 
da motivação dos estudantes para realizarem atividades di-
dáticas nas aulas de Física.

A análise fatorial exploratória revelou que a escala 
apresenta boas propriedades psicométricas, garantindo a 
validade da escala diante dos pressupostos teóricos. Os 
seis fatores considerados a partir dos resultados da análise 
respondem por 51,74% da variabilidade total dos dados. 
Os índices de consistência interna dos itens de cada fator, 
medidos pelo alfa de Cronbach, foram significativos, atri-
buindo confiança e credibilidade à escala; no entanto, em 
uma avaliação mais rígida, poder-se-ia buscar uma melhora 
nos índices das subescalas de Regulação externa (0,73 e 
0,76) e Regulação introjetada (0,68). Acredita-se que isso 
poderia ser atingido com a elaboração de novos itens que 
pudessem vir a se agrupar a estes fatores, possibilitando 
também, no caso da Regulação introjetada, a obtenção de 
uma subescala com maior número de itens; já nas outras 
três subescalas os índices podem ser considerados altos, 
ficando entre 0,89 e 0,93.

Os resultados obtidos pela análise de correlações 
entre as subescalas (tabela 3) confirmaram e fortaleceram 
nossa hipótese teórica de existência de um continuum de 
autodeterminação da motivação. Para confirmar a existên-
cia deste continuum da regulação do comportamento - que 
começa um estado de desmotivação, passa pela motiva-
ção extrínseca (diferentes níveis de regulação) e chega à 
motivação intrínseca) - as correlações entre as subescalas 
adjacentes deveriam ser positivas e as correlações entre as 
subescalas dos extremos opostos deveriam ser negativas. 
Os resultados, sintetizados na tabela 5, revelaram correla-
ções positivas entre Desmotivação e as duas subescalas de 
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Itens
Fatores

1 2 3 4 5 6

09. Eu me divirto fazendo as atividades. 0,60

16. Acho as atividades interessantes, por isso as faço. 0,70

19. Faço as atividades porque é prazeroso aprender com elas. 0,72

23. Eu me envolvo nas atividades, por isso sempre procuro fazê-las. 0,70

27. Faço as atividades pois o esforço exigido me gera satisfação. 0,59

31. Faço as atividades porque acho legal aprender com elas. 0,75

33. Faço as atividades porque assim tenho a oportunidade de 
satisfazer a minha própria curiosidade.

0,72

36. Faço porque eu aprecio as atividades de Física. 0,77

42. Por ser agradável parar para pensar ao fazer as atividades é que as faço. 0,72

45. Faço as atividades porque isso me deixa feliz. 0,78

51. Faço porque eu gosto de fazer bem as atividades. 0,68

55. Porque me sinto bem fazendo as atividades é que as faço. 0,72

6. Faço as atividades para receber os elogios do professor. 0,66

17. Quero que o professor pense que eu sou um bom estudante, por 
isso faço as atividades.

0,63

21. Faço porque quero que meus colegas pensem que sou inteligente. 0,72

26. Sou recompensado por meus pais, por isso faço as atividades. 0,43

30. Para impressionar meus colegas eu acabo fazendo as atividades. 0,72

40. Faço as atividades para meus colegas não me chamarem de burro. 0,52

46. Meus pais sempre dizem para eu fazer as atividades e aí acabo fazendo. 0,36

52. Só faço as atividades porque meus colegas fazem. 0,32

03. Não gosto das atividades de Física, por isso não as faço. 0,62

07. Não tenho interesse por Física, o que me leva a não fazer quase 
nada nas aulas.

0,67

10. Não sei, acho que não tem nada para fazer nas aulas de Física. 0,63

13. As atividades de Física não são importantes para mim, por isso 
não as faço.

0,66

15. Sinceramente, não tenho nenhuma vontade de fazer as 
atividades de Física.

0,63

Tabela 2. Distribuição dos itens por fator com a respectiva carga fatorial
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22. Não faço as atividades de Física porque não vejo utilidade neste 
conhecimento.

0,74

25. Vou nas aulas de Física para responder a chamada, mas não faço nada. 0,66

28. Acho uma perda de tempo fazer as atividades nas aulas de Física. 0,68

35. De verdade, não vejo se fará diferença para mim se eu fizer ou 
não as atividades.

0,59

39. Tenho preguiça de fazer as atividades de Física, por isso não as faço. 0,57

44. Não sei porque vou nas aulas de Física, eu acho tudo muito chato. 0,64

32. Acabo fazendo as atividades para não reprovar. 0,73

34. Faço as atividades para não ser mandado para a direção ou 
orientação pedagógica.

0,53

37. Se não fosse regra, eu não faria as atividades. 0,36

48. Faço porque assim evito problemas ou punições na escola. 0,71

50. Para não ficar com uma nota baixa, acabo fazendo as atividades. 0,69

2. Faço porque eu vou me sentir mal comigo mesmo se eu não fizer. 0,64

24. Eu me envergonharei de mim mesmo se eu não fizer as atividades. 0,68

54. Faço as atividades porque me sinto angustiado se eu não fizer. 0,61

01. Procuro fazer as atividades porque elas me ajudam a detectar e 
superar minhas dúvidas.

0,45

05. Faço as atividades porque sinto que é uma boa maneira de melhorar 
minha compreensão dos assuntos abordados nesta disciplina.

0,46

08. Faço as atividades para constatar se estou certo ou errado. 0,41

12. Para o meu futuro será fundamental que eu faça as atividades. 0,42

14. Faço as atividades porque eu quero aprender coisas novas. 0,33

18. Faço as atividades porque assim aprendo cada vez mais. 0,42

29. As atividades me ajudarão a trilhar o caminho para ser alguém 
na vida, por isso as faço.

0,34

43. Faço as atividades porque elas me darão uma boa compreensão da Física. 0,53

47. Acredito que somente fazendo as atividades é que se aprende, 
por isso sempre as faço.

0,42

49. Faço as atividades porque eu quero entender o assunto. 0,51

53. As atividades me ajudam a compreender coisas que são 
importantes para mim, por isso procuro fazê-las.

0,43
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Regulação externa, bem como uma correlação positiva, em 
valor maior, entre Motivação intrínseca e Regulação identi-
ficada. A forte correlação positiva existente entre Motivação 
intrínseca e Regulação identificada é justificada pelo fato de 
o lócus de causalidade percebido ter uma dimensão interna 
(total ou parcial) em ambos os estados motivacionais; ou 
seja, a regulação identificada, embora pertença à categoria 
Motivação extrínseca, possui um alto grau de regulação au-
todeterminada, essência da motivação intrínseca.

As correlações negativas se evidenciaram entre os 
estados motivacionais dos extremos opostos. As subescalas 
Motivação intrínseca e Regulação identificada apresentaram 
uma forte correlação negativa com Desmotivação e uma 
correlação negativa (com valores mais baixos) com a Regu-
lação externa – RP; já a Regulação introjetada, localizada na 
parte intermediária do continuum, revelou uma correlação 
negativa com e correlações positivas (com valores não muito 
expressívos) com as demais subescalas. Isso é justificável, 
pois a Regulação introjetada é de fato uma subescala in-
termediária, que possui um lócus de causalidade percebido 
que já não é mais externo em sua totalidade, ou seja, os 
processos regulatórios relevantes do comportamento são 
ditados sobremaneira por recompensas e punições internas 
(orgulho, autoestima, vergonha, culpa). Assim os resultados 
obtidos pela análise de correlações proporcionaram mais 
um argumento favorável à validade da EMADF e reforçam 
sua conformidade com outros estudos de validação de es-
calas para medir a motivação de estudantes (Guimarães & 
Bzuneck, 2008; Rufini e cols., 2011; Vallerand e cols., 1989).

Feita a avaliação, a escala permaneceu com um nú-
mero total de 50 itens. Este conjunto grande de itens, por 
um lado permite uma ampla avaliação da motivação dos es-
tudantes para fazer as atividades nas aulas de Física e, por 
outro, pode não ser interessante, pois demandará um maior 
tempo para aplicação e análise. Diante disso, sugerimos uma 
escala reduzida que poderia ser usada para outros fins além 
da pesquisa. Uma escala menor permitirá a realização de 

medidas mais rápidas, por exemplo, por um professor inte-
ressado em conhecer a qualidade motivacional de seus alu-
nos para trabalhar pelo desenvolvimento de uma motivação 
mais autodeterminada. Para esta escala reduzida propomos 
os seguintes itens (números dos itens com referência à tabe-
la 2): Desmotivação - 7, 13, 15, 22, 28 (α=0,82); Regulação 
externa – RP - 32, 34, 37, 48, 50 (α=0,73); Regulação externa 
– RS - 6, 17, 26, 30, 40 (α=0,67); Regulação introjetada - 
2, 24, 54 (α=0,68); Regulação identificada - 1, 5, 12, 18, 43 
(α=0,82) e Motivação intrínseca - 19, 31, 36, 45, 55 (α=0,87). 
Para a versão reduzida da escala, os valores dos índices de 
consistência interna (α) dos itens de cada subescala são um 
pouco menores que aqueles da escala completa, porém são 
aceitáveis e garantem a validade e confiabilidade.

Considerações finais
Avaliar a motivação de estudantes no contexto es-

colar é uma tarefa complexa. Por esta razão a validação de 
instrumentos elaborados com respaldo teórico consistente 
tem um papel importante para o avanço dos estudos nesta 
temática. Com instrumentos de coleta de informações, como 
é o caso da escala ora descrita, torna-se possível conhecer 
e compreender características importantes dos diferentes 
níveis de regulação do comportamento dos estudantes para 
efetuarem as atividades nas aulas. A partir do conhecimento 
destes dados será possível elaborar proposições didático-
-pedagógicas efetivas para a promoção da motivação autô-
noma em sala de aula.

Instrumentos brasileiros elaborados para medida da 
motivação, baseados na Teoria da Autodeterminação, ainda 
são escassos, principalmente os referentes a uma área es-
pecífica do conhecimento. Diante disso, a EMADF, na sua 
versão completa ou mesmo reduzida, apresenta-se como 
uma alternativa importante para o estudo da motivação 
no contexto escolar, especialmente para a aprendizagem 

Variáveis Desmotivação
Reg. Externa 

– RP
Reg. Externa 

– RS
Reg. 

Introjetada
Reg. 

Identificada
Motivação 
Intrínseca

Desmotivação 1,00 0,41*** 0,14*** -0,19*** -0,67*** -0,57***

Reg. Externa – RP 1,00 0,34*** 0,08* -0,25*** -0,25***

Reg. Externa – RS 1,00 0,37*** 0,15*** 0,25***

Reg. Introjetada 1,00 0,35*** 0,44***

Reg. Identificada 1,00 0,80***

Motiv. Intrínseca 1,00

Nível de significância (p): * p <0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

22. Não faço as atividades de Física porque não vejo utilidade neste 
conhecimento.

0,74

25. Vou nas aulas de Física para responder a chamada, mas não faço nada. 0,66

28. Acho uma perda de tempo fazer as atividades nas aulas de Física. 0,68

35. De verdade, não vejo se fará diferença para mim se eu fizer ou 
não as atividades.

0,59

39. Tenho preguiça de fazer as atividades de Física, por isso não as faço. 0,57

44. Não sei porque vou nas aulas de Física, eu acho tudo muito chato. 0,64

32. Acabo fazendo as atividades para não reprovar. 0,73

34. Faço as atividades para não ser mandado para a direção ou 
orientação pedagógica.

0,53

37. Se não fosse regra, eu não faria as atividades. 0,36

48. Faço porque assim evito problemas ou punições na escola. 0,71

50. Para não ficar com uma nota baixa, acabo fazendo as atividades. 0,69

2. Faço porque eu vou me sentir mal comigo mesmo se eu não fizer. 0,64

24. Eu me envergonharei de mim mesmo se eu não fizer as atividades. 0,68

54. Faço as atividades porque me sinto angustiado se eu não fizer. 0,61

01. Procuro fazer as atividades porque elas me ajudam a detectar e 
superar minhas dúvidas.

0,45

05. Faço as atividades porque sinto que é uma boa maneira de melhorar 
minha compreensão dos assuntos abordados nesta disciplina.

0,46

08. Faço as atividades para constatar se estou certo ou errado. 0,41

12. Para o meu futuro será fundamental que eu faça as atividades. 0,42

14. Faço as atividades porque eu quero aprender coisas novas. 0,33

18. Faço as atividades porque assim aprendo cada vez mais. 0,42

29. As atividades me ajudarão a trilhar o caminho para ser alguém 
na vida, por isso as faço.

0,34

43. Faço as atividades porque elas me darão uma boa compreensão da Física. 0,53

47. Acredito que somente fazendo as atividades é que se aprende, 
por isso sempre as faço.

0,42

49. Faço as atividades porque eu quero entender o assunto. 0,51

53. As atividades me ajudam a compreender coisas que são 
importantes para mim, por isso procuro fazê-las.

0,43

Tabela 3. Correlação de Pearson entre os escores médios nas variáveis da qualidade da motivação (N = 708)
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da Física. Uma compreensão mais clara e precisa sobre 
os aspectos motivacionais, quiçá sobre sua relação com a 
aprendizagem da Física, poderá certamente contribuir para 
solucionar alguns dos problemas enfrentados pelos profes-
sores em suas aulas.

Considera-se pertinente a utilização da EMADF como 
instrumento em pesquisas sobre o estudo da motivação para 
aprendizagem da Física, aliada a outros instrumentos ou 
formas de coleta de dados (observações, videogravações, 
entrevistas, entre outros). Isto se justifica porque se trata de 
um instrumento que coleta informações de forma autodecla-
rativa, não obstante as limitações relativas a esse tipo de 
levantamento de informações. Além disso, ressalta-se uma 
fragilidade da EMADF localizada na subescala Regulação 
introjetada, que possui apenas três itens e um baixo índice 
de consistência interna dos itens (0,68), medida pelo alfa de 
Cronbach. Este aspecto poderá ser superado com a reali-
zação de novos estudos que se proponham a aprimorar a 
escala aqui apresentada.

Por fim, reforça-se que, de maneira geral, os resulta-
dos obtidos indicam que a escala se mostra confiável para 
ser utilizada em estudos que visem precisamente avaliar a 
motivação de estudantes em aulas de Física, ou seja, de 
estudantes que queiram saber com qual grau de regulação 
autônoma eles fazem as atividades didáticas nas aulas. 
Considera-se também que a escala é um instrumento impor-
tante para pesquisas que objetivem propor e avaliar novos 
recursos didáticos ou novas perspectivas didático-pedagógi-
cas, pois com ela se poderá medir um eventual aumento na 
motivação dos estudantes, decorrente da utilização destes 
novos recursos, e/ou novas perspectivas de ensino.
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Epistemologia genética e educação física:  
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Resumo
Este estudo tem por objetivo traçar algumas contribuições da epistemologia genética de Piaget à Educação Física Escolar. Busca-se sinalizar 
alguns elementos que contribuam para a reflexão sobre a ação pedagógica do professor de Educação Física, considerando-a como área de 
conhecimento pertinente ao desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social dos sujeitos. Lança-se um olhar reflexivo à Educação Física, que 
é compreendida como prática de experiência corporal e como uma experiência de pensamento lógico que envolve a formação e transformação 
das estruturas da ação e do pensamento. Pergunta-se quais as contribuições da epistemologia genética de Piaget para a ação pedagógica 
do professor de Educação Física. O estudo mostra que a epistemologia genética de Piaget pode ser compreendida pelos professores de 
Educação Física não apenas como uma teoria do conhecimento, mas também como uma perspectiva pedagógica capaz de direcionar ações 
de ensino-aprendizagem que valorizem as ações motoras com expressão de sentir e pensar. Desse modo, torna-se possível correlacionar o 
desenvolvimento motor e o desenvolvimento cognitivo, considerando o movimento humano dotado de sentidos e significados e de expressão 
cognitiva e social.   
Palavras-chave: Epistemologia Genética, educação física, escolas.

Genetic epistemology and physical education: some pedagogical applications
Abstract  
Physical activity contributes with motor, cognitive, affective and social development of individuals. This study aims to contribute with Physical 
Education at School using Piaget’s Genetic Epistemology, pointing out some contributions over pedagogical action of Physical Education Professor. 
We view reflexively to Physical Education, understanding it both like a corporal practice and a logical thinking experience, hence involving formation 
and transformation of action and thinking structures. We try to answer what are the contributions of Piaget’s Genetic Epistemology to teacher’s 
activity. Study shows that Piaget’s Genetic Epistemology can be understood by Professors not only as a knowledge theory, but also as a pedagogical 
perspective, able to lead teaching-learning actions towards valorize motor activities with feel and thinking expression. Hence, becomes possible 
correlate motor to cognitive development, considering the human moving as full of senses and meanings and of cognitive and social experiences.  
Keywords: Genetic epistemology, physical education, schools.

Epistemología genética y educación física: algunas repercusiones pedagógicas
Resumen  
Este estudio tiene como objetivo delinear algunas contribuciones de la epistemología genética de Piaget a la Educación Física Escolar. Se busca 
señalar algunos elementos que contribuyan para la reflexión de la acción pedagógica del profesor de Educación Física por considerársela como 
área de conocimiento pertinente al desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social de los sujetos. Se lanza una mirada reflexiva a la Educación 
Física comprendiéndola como práctica de experiencia corporal, así como de experiencia de pensamiento lógico, que envuelve la formación y 
transformación das estructuras de acción y del pensamiento. En consecuencia surge la pregunta: ¿cuáles las contribuciones de la epistemología 
genética de Piaget para la acción pedagógica del profesor de Educación Física? El estudio muestra que la epistemología genética de Piaget 
puede ser comprendida por los profesores de Educación Física no sólo como teoría del conocimiento, sino también como perspectiva pedagógica 
capaz de guiar acciones de enseñanza-aprendizaje que den valor a las acciones motoras con expresión de sentir y pensar. Así,  es posible 
correlacionar el desarrollo motor al desarrollo cognitivo, llevando en consideración el movimiento humano dotado de sentidos y significados y de 
expresión cognitiva y social.   
Palabras Clave: Epistemología Genética, educación física, escuelas.



58 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 18, Número 1, Janeiro/Abril de 2014: 57-65.

Introdução
A história da educação, de modo geral, demonstra 

uma exacerbada valorização de conteúdos e objetivos que 
primam pelo desenvolvimento da capacidade cognitiva 
do aluno. Nesse sentido, identificam-se estudos (Becker, 
2009, 1990; Castellar, 2005; Miranda, 2008; Moro, 1990, 
2000; Pádua, 2009) que buscam compreender o desenvol-
vimento do ser humano com base na teoria psicogenética 
de Jean Piaget, ou seja, partem de suas bases biológicas 
para, então, relacioná-lo ao campo pedagógico, desvelando 
perspectivas educacionais que correlacionam ação motora 
e pensamento lógico. Não obstante, é possível encontrar 
alguns estudos (Colello, 1993; Kammi & De Vries, 1991; Kni-
jnik, Pires, & Fressato, 2002) que exploram a interlocução de 
conhecimentos referentes à lógica cognitiva correlacionada 
com o desenvolvimento motor. Tal evidência contribui para 
comprovar que os professores de Educação Física não va-
lorizam ações pedagógicas que correlacionem ação motora 
e pensamento lógico. É por essa razão que nos propomos 
examinar os possíveis entrelaçamentos entre a Educação 
Física e a epistemologia genética de Piaget.

A epistemologia genética concebe que o conheci-
mento é construído a partir das interações com o mundo e, 
por isso, põe-se em oposição aos moldes do empirismo, que 
vincula a ideia de que toda origem do conhecimento se deve 
exclusivamente aos efeitos da experiência, assim como ao 
inatismo (apriorismo), que considera que as categorias do 
saber são biologicamente pré-formadas a título de condi-
ções anteriores a toda experiência. A teoria psicogenética 
de Piaget defende, entretanto, que entre o empirismo (am-
bientalismo) e o inatismo (maturacionismo) subsistem inter-
pretações à base de interações e de autorregulações. Com 
isso, destaca que “o seu problema central é o da formação 
contínua de novas estruturas, as quais não estariam pré-
-formadas nem no meio nem no interior do próprio sujeito, 
mas no transcurso dos estágios anteriores de seu desenvol-
vimento” (Piaget, 2007, p. 60).

Com base nessas considerações, este artigo tem 
a perspectiva de compreender o conhecimento do homem 
por meio da epistemologia genética de Piaget, buscando 
desvelá-la no cenário da  Educação Física Escolar.

Quando afirma que na origem do conhecimento não 
há nem sujeito nem objeto, mas um corpo com zonas de 
contatos com o mundo, Piaget abre a possibilidade de se 
pensar o papel da educação corporal no cenário da esco-
la para a experiência de conhecer. Compreende-se que a 
Educação Física detém um conhecimento que se constitui 
por meio da relação do corpo movimentando-se com outros 
corpos. Desse modo, a Educação Física pode contribuir 
de forma significativa nos processos de ensino e aprendi-
zagem do conhecimento, sobretudo de crianças, por meio 
de ações pedagógicas de professores que correlacionam 
ação motora e pensamento lógico.  Assim, tem-se por obje-
tivo traçar algumas contribuições da epistemologia genética 
de Piaget à Educação Física Escolar, buscando sinalizar 
alguns elementos que contribuam para a reflexão sobre a 

ação pedagógica do professor de Educação Física, sendo 
esta considerada como área de conhecimento que contribui 
para o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social dos 
sujeitos. Para tal, o estudo norteia-se pela seguinte ques-
tão: “Quais as contribuições da epistemologia genética de 
Piaget para a ação pedagógica do professor de Educação 
Física?”. Para responder a essa questão serão apresenta-
das algumas considerações sobre a epistemologia genética 
de Piaget para, em seguida, definir quais as contribuições 
dessa epistemologia para a ação pedagógica do professor 
de Educação Física.

Compreendendo a epistemologia genética

A epistemologia genética é uma teoria fundada em 
uma linha evolutiva que busca compreender o desenvolvi-
mento do ser humano, ou melhor, a gênese do conhecimen-
to no ser humano, a partir de suas bases biológicas. Afirma 
Piaget:

De um modo geral, o problema apresentado pela 
epistemologia genética consiste em decidir se a gênese 
das estruturas cognitivas constitui apenas o conjunto 
das condições de acesso aos conhecimentos ou se ela 
atinge suas condições constitutivas. A alternativa é, pois, 
a seguinte: corresponde a gênese a uma hierarquia ou 
mesmo a uma filiação natural das estruturas, ou apenas 
descreve o processo temporal segundo o qual o indivíduo as 
descobre a título de realidades preexistentes? Neste último 
caso, isso seria o mesmo que dizer que essas estruturas 
estavam pré-formadas, quer nos objetos da realidade física, 
quer no próprio indivíduo a título de a priori, quer ainda no 
mundo ideal dos possíveis, num sentido platônico. Ora, a 
ambição da epistemologia genética era mostrar, pela análise 
da própria gênese, a insuficiência dessas três hipóteses, 
donde resulta a necessidade de ver na construção genética 
lato sensu uma construção efetivamente constitutiva (Piaget, 
2007, p. 111).

Com isso, a epistemologia genética defende que o 
conhecimento não pode ser concebido como algo prede-
terminado nem nas estruturas internas do sujeito nem nas 
características preexistentes do objeto, e sim na interação 
produzida por ambos (sujeito e objeto). O desenvolvimento 
cognitivo não se processa unicamente pela experiência (pe-
las interações com o meio), tampouco é inato (seja genético 
ou hereditário). Assim, para compreender a teoria psicoge-
nética do epistemólogo Jean Piaget faz-se necessário con-
siderar que o conhecimento se consolida em um processo 
de construção em que se valorizam tanto os fatores internos 
do sujeito como os de interação do sujeito com a realidade 
(Piaget, 2007). Isso significa que “as formas primitivas da 
mente, biologicamente constituídas, são reorganizadas pela 
psique socializada, ou seja, existe uma relação de interde-
pendência entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer” 
(Terra, 2006, p. 02).
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Pergunta-se aqui: como, segundo a teoria piagetiana, 
este processo de construção do conhecimento é consolida-
do? Buscar-se-á sinalizar, sucintamente, alguns elementos 
fundamentais para a compreensão dessa construção. A 
constituição do conhecimento, na concepção de Piaget, 
efetua-se por meio de um mecanismo autorregulatório que 
consiste no processo de equilibração progressiva do orga-
nismo com o meio circundante. Este processo diz respeito a 
um constante desequilíbrio-adaptação-equilibração do orga-
nismo; ou seja, o organismo está incessantemente à busca 
do equilíbrio, o que envolve novas formas de adaptação, as 
quais se estabelecem a partir dos mecanismos de assimila-
ção e acomodação.     

A assimilação consiste na capacidade do indivíduo 
de solucionar uma determinada situação-problema a partir 
da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento 
específico. Constitui-se, assim, como uma tentativa de 
integrar aspectos experienciais a esquemas previamente 
estruturados, visando sempre restabelecer a equilibração 
do organismo. A acomodação, apesar de referir-se a um 
mecanismo distinto da assimilação, torna-se indissociável 
da assimilação. A acomodação consiste na capacidade 
transformar uma estrutura mental antiga em uma nova, o 
que revela que a experiência é assimilada a uma estrutura 
de ideias já existentes (esquemas), podendo provocar uma 
transformação nesses esquemas e, assim, gerar um proces-
so de acomodação (Terra, 2006). 

De modo geral, a ideia que a epistemologia genética 
agrega à construção cognitiva se expressa a partir do pro-
cesso autorregulatório do organismo - que compreende os 
processos de assimilação e acomodação do organismo -, já 
que não se poderiam buscar as raízes biológicas das estrutu-
ras cognitivas e a “explicação do fato de que elas se tornam 
necessárias nem numa ação exclusiva do meio, nem numa 
pré-formação baseada no puro inatismo, e sim nas autorre-
gulações com seu funcionamento em circuitos e sua tendên-
cia intrínseca para a equilibração” (Piaget, 2007, p. 67).  

Esse processo autorregulatório pode ser percebido a 
partir do processo de construção do conhecimento, o qual, 
segundo a teoria piagetiana, funda-se em quatro períodos 
que envolvem o desenvolvimento progressivo do ser huma-
no: período sensório-motor (de zero a dois anos); período 
pré-operatório (de dois a sete anos); período das operações 
concretas (de sete a doze anos); e período das operações 
formais (a partir dos doze anos).

O primeiro nível em que se constitui o pensamento 
denomina-se sensório-motor. Nesse período o desenvolvi-
mento ocorre a partir da atividade reflexa para a represen-
tação e soluções sensório-motoras dos problemas (Piaget, 
1994). Ao nascer, o bebê ainda não consegue realizar dife-
renciação do sujeito e do objeto. Nessa fase, apesar de colo-
car tudo em relação com seu corpo, revelando um estado de 
egocentrismo, a criança não tem consciência de si mesma, 
ou seja, percebe o corpo como o centro do mundo, mas um 
centro que se ignora. Com isso, o reconhecimento do mundo 
se dá mediante ações motoras como chupar, olhar, agarrar, 
etc., ações que estabelecem a ligação do próprio corpo com 

o objeto e demonstram previamente que a criança já nasce 
com uma inteligência corporal.

Por volta dos dezoito aos vinte e quatro meses, ou 
seja, no intervalo de um ano e meio a dois anos, acontece 
a descentração das ações em relação ao próprio corpo, que 
a criança considera um objeto entre outros. Como decorrên-
cia de tal fato aparecem a função simbólica ou semiótica, a 
linguagem e a inteligência representativa, as quais marcam 
a passagem do período sensório-motor para o nível do pen-
samento pré-operatório. Com o surgimento da linguagem, 
a criança começa a distinguir os sons, as vozes humanas, 
ruídos e gritos (Piaget, 2007).  A linguagem, a função se-
miótica e o advento da representação ou do pensamento 
contribuem significativamente para que o sujeito passe a 
considerar seu próprio corpo “um objeto no meio de outros, 
num universo espaço-temporal e causal de que ele passa a 
ser integrante na medida em que aprende a agir sobre ele” 
(Piaget, 2007, p. 12). 

Essa diferenciação, a nível sensório-motor, é marca-
da simultaneamente “pela formação de coordenações e pela 
distinção entre elas de duas espécies: por um lado, as que 
ligam entre si as ações do sujeito e, por outro, aquelas que 
se referem às ações de uns objetos sobre outros” (Piaget, 
2007, p. 14). Para a epistemologia genética, as que ligam 
entre si as ações do sujeito constituem as primeiras formas 
dessas coordenações gerais que estão na base das estru-
turas lógico-matemáticas; e as que se referem às ações de 
uns objetos sobre outros equivalem a conferir aos objetos 
uma organização espaço-temporal, cinemática ou dinâmica, 
análoga à das ações. 

Vale destacar que os instrumentos de troca oriundos 
das coordenações nascentes entre as ações, o sujeito e 
os objetos, ao nível sensório-motor, continuam sendo de 
natureza material, já que constituídos pelas ações, o que 
significa que ainda há uma longa evolução para que se re-
gistre sua interiorização em operações; como não existem 
instrumentos semióticos na inteligência sensório-motora, os 
esquemas oriundos dessa inteligência ainda não são de fato 
conceitos, portanto não podem ser manipulados por um pen-
samento. É nesse ponto que a linguagem, o jogo simbólico e 
a imagem mental exercem papel fundamental, pois é a partir 
do surgimento de tais elementos que as ações simples, que 
asseguram as interdependências diretas entre o sujeito e os 
objetos, sobrepõem-se a um novo tipo de ação, o qual é 
interiorizado e mais precisamente conceitualizado.  

Assim, com o decorrer do tempo as condutas sen-
sório-motoras (ação) dão lugar às ações conceitualizadas 
(pensamento), em virtude do convívio social, dos progressos 
da inteligência pré-verbal1 e da interiorização da imitação em 
representações, elementos essenciais para a aquisição da 
linguagem, as transmissões e interações sociais. Esta pas-
sagem não ocorre bruscamente, mas sob a forma de uma 
diferenciação lenta e laboriosa, ligada às transformações da 

1    Piaget (2007) mostra,  baseado nos resultados da lingüística 
de Chomsky, que a inteligência precede a linguagem e que essa 
inteligência pré-verbal já comporta uma lógica, mas de coordenação 
de esquemas de ações.
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assimilação, o que justifica o fato de as primeiras “funções 
constituintes”, no período pré-operatório, ainda não estarem 
elaboradas. Isso significa que, a nível pré-operatório, o su-
jeito passa a classificar, seriar, pôr em correspondência com 
mais mobilidade e liberdade, apesar de ainda não atingir a 
reversibilidade e a conservação que caracterizarão as ope-
rações. 

A assimilação dos objetos entre si, que constitui o 
fundamento de uma classificação, acarreta a primeira pro-
priedade básica do conceito, a qual consiste na compreen-
são do “todos” e do “alguns”; ou seja, no primeiro subestágio 
do pensamento pré-operatório (entre os dois e quatro anos, 
aproximadamente) os únicos mediadores entre o sujeito e 
os objetos ainda não são mais do que preconceitos e pré-
-relações, já que ainda não há a determinação exata do 
“todos” e do “alguns”, o que dificulta a relação da subclasse 
com a classe.

No segundo nível pré-operatório, por volta dos cinco 
a seis anos, há um início de descentração que permite a 
descoberta de certas ligações objetivas, denominadas de 
“funções constituintes”, as quais possuem um caráter orien-
tado, mas são desprovidas de reversibilidade, portanto não 
comportam conservações necessárias. 

Os elementos reversibilidade e conservação passam 
a configurar-se de forma mais concreta a partir dos sete 
anos, quando é introduzida a fase das operações concretas. 
Assim, as ações conceitualizadas começam a adquirir a ca-
tegoria de operações enquanto transformações reversíveis, 
modificando certas variáveis e conservando outras a título 
de invariantes (Piaget, 2007). Até o período pré-operatório o 
sujeito orienta suas manipulações num único sentido do per-
curso (> ou <) e embaraça-se quando lhe fazem perguntas 
relativas ao outro sentido possível.

A partir do estágio das operações concretas o sujeito 
passa a considerar os dois sentidos ao mesmo tempo (> D 
e < F), assegurando a reversibilidade do sistema. Assim, a 
criança começa a estabelecer relações e compreender, por 
exemplo, que um sujeito A tem um irmão B, e que, ao mes-
mo tempo, esse irmão B tem um irmão (que no caso é o 
sujeito A, já que só são dois na família) (Piaget, 2007).

Vale ressaltar que, apesar de a criança começar a 
realizar mentalmente operações (e não mais em ações fí-
sicas, típicas da inteligência sensório-motora) que exigem 
princípios de reversibilidade e conservação, isso se estabe-
lece a partir da manipulação ou imaginação de situações ou 
objetos de forma concreta. Por exemplo, ao se perguntar a 
uma criança “A” qual criança, “C” ou “D”, é maior (tem maior 
estatura), ela conseguirá responder corretamente, estando 
estas apenas diante de seus olhos, sem ser preciso medi-
-las; mas se as crianças não estiverem concretamente à sua 
visão, a resposta certamente será dada com dificuldade. Tal 
capacidade será construída ao longo dos estágios operató-
rio concreto e formal. Destaca-se também que a capacidade 
de reversibilidade contribui para que a criança estabeleça 
relações e coordene pontos de vista diferentes, colocando-
-se na posição de outrem em determinada situação, ou seja, 

contribuindo para níveis mais elevados no que diz respeito à 
moralidade (Terra, 2006).

O período das operações formais constitui-se por 
volta dos onze a doze anos. De acordo com Piaget (2007, p. 
48), nessa fase “o conhecimento supera o próprio real para 
inserir-se no possível e ligar diretamente o possível ao ne-
cessário sem a mediação indispensável do conceito”. Essa 
capacidade de ultrapassar o real se deve ao poder de formar 
operações sobre operações e raciocinar sobre hipóteses, 
formando esquemas conceituais abstratos e através destes, 
executar operações mentais dentro de princípios da lógica 
formal. De acordo com a teoria piagetiana, o indivíduo, ao 
adentrar esta fase, consegue alcançar o padrão intelectual 
que prevalecerá na idade adulta, o que não significa que 
haverá estagnação das funções cognitivas, podendo haver 
ampliação de conhecimentos tanto em extensão como em 
profundidade (Terra, 2006). 

Destarte, em síntese, as estruturas mentais se de-
senvolvem e organizam-se a partir de uma centração inicial 
a nível sensório-motor, sem haver diferenciações e relações 
entre sujeito e objeto; com o surgimento da linguagem e 
da função semiótica, há assimilação dos objetos e de seus 
poderes aos caracteres subjetivos da própria ação, o que 
contribui para as primeiras construções das ações concei-
tualizadas. Posteriormente há uma nova descentração entre 
conceitos e ações conceitualizadas. Pelas ações interioriza-
das ou conceitualizadas as estruturas cognitivas vão adqui-
rindo a categoria de operações e assegurando o princípio 
de reversibilidade, para então conseguir formar operações 
sobre operações.

Epistemologia genética e educação física

Com base nessa breve explanação acerca da epis-
temologia genética de Jean Piaget busca-se traçar algumas 
contribuições para o cenário da Educação Física Escolar. 

A primeira reflexão que se põe ao leitor está amparada 
na proposição construtivista/interacionista a respeito da ori-
gem do conhecimento, a qual considera que o conhecimento 
se consolida na interação do sujeito com o objeto, pensada, 
originalmente, por meio das relações entre o corpo com suas 
estruturas sensório-motoras e o mundo. Essa proposição 
provoca reflexões pedagógicas, uma vez que se percebe 
o aluno como um sujeito em construção, o que implica que 
o ensino escolar deve ser direcionado para colaborar com 
essa construção; logo, não se podem conceber os processos 
educativos como mera transmissão mecânica de aprendiza-
gens, em que o aluno é concebido como passivo no proces-
so educativo. É preciso considerar o aluno como integrante 
participativo e essencial para a construção do conhecimento, 
já que este se constitui no entrelaçamento de quem conhe-
ce (o sujeito) e do que é conhecível (o objeto) (Moro, 1990). 
Tal entrelaçamento se constrói numa relação em que se 
usam, de maneira articulada, a ação, o sentir e o pensar. A 
Educação Física Escolar não está isolada dessa reflexão: é 
necessário suplantar a execução de meras tarefas corporais 



61

e ressignificá-las ao serem vivenciadas e descobertas pelo 
próprio aluno, em um movimento imbricado entre as ações 
do corpo e os modos de sentir e de pensar o mundo.

A teoria de Piaget defende que as estruturas da inte-
ligência são progressivamente transformadas, respeitando-
-se certa sequência, necessária para a incorporação do 
conhecimento. Com isso, é fundamental que os educadores 
respeitem a fase de desenvolvimento em que a criança 
se encontra, propondo atividades educativas compatíveis 
com tal fase e úteis à evolução infantil. Por exemplo, ao se 
trabalhar o conteúdo jogo com crianças do ensino infantil 
(até cinco anos), não é coerente propor jogos que exijam 
princípios de reversibilidade, conservação, classificação ou 
seriação (como a bandeirinha, a queimada, jogos de esta-
feta, etc.), e sim, jogos simbólicos, de representação e de 
imitação. De acordo com Piaget (1975), quando participa de 
um jogo simbólico, a criança exercita uma “forma singular de 
pensamento que é a imaginação” (p. 155).

Nas aulas de Educação Física os professores podem 
usar jogos que levem os alunos a não somente executar mo-
vimentos, mas também a usar ações pedagógicas capazes 
de correlacionar a ação motora com a imaginação de papéis 
sociais. Nesse sentido, o recurso da faculdade de imaginar 
pode levar as crianças, sob a orientação do professor de 
Educação Física, a pensar que suas ações não são meras 
execuções corporais, mas o desempenho de papéis a partir 
de atividades lúdicas. Ao fazer isso, o professor estará asso-
ciando, nas aulas, ação motora e pensamento.

O estudo de Knijnik e cols. (2002) elucida essa re-
flexão a partir da teoria piagetiana. Estes pesquisadores 
comprovaram a teoria piagetiana ao proporem um jogo de 
regras (pique tesouro) para crianças de quatro anos de idade 
(estágio pré-operatório). Essas crianças não conseguiram 
realizar a atividade proposta ou atuar em grupo, realizando 
o jogo muito mais como uma brincadeira de fantasia, com 
base na imaginação. Os autores ressaltam que o erro (a não 
concretização da atividade pelas crianças) deveu-se às ca-
racterísticas próprias de crianças no estágio pré-operatório, 
de acordo com o modelo piagetiano. Em virtude da ausência 
de reversibilidade na criança de quatro anos, descrita nesse 
modelo, e da presença exacerbada da fantasia, a criança 
tem dificuldades em compreender um jogo de regras, tor-
nando-se impossível a realização deste tipo de atividade. 
Além disso, o forte egocentrismo cognitivo das crianças 
nesse estágio as impossibilita de integrar-se coletivamente 
em um grupo e realizar atividades verdadeiramente sociais. 

Isto não significa que não se devam propor ativi-
dades coletivas às crianças que se encontram nessa fase 
de desenvolvimento. A teoria de Piaget (1994, 2007) deixa 
claro que a interação social desfrutada pela criança é con-
dição necessária à construção cognitiva. Com isso, Piaget 
ressaltava a importância das transmissões socioculturais e 
das interações sociais para a construção do conhecimento, 
as quais são condição necessária para o desenvolvimento 
cognitivo; ou seja, à medida que participa de interações 
coletivas, o indivíduo constrói-se também intelectualmente. 

Sobre isto assim se pronunciam Cavalcante e Ortega:

O desenvolvimento mental do indivíduo, segundo Piaget, 
é acelerado pela transmissão social, pois a construção 
operatória, que traduz em estruturas mentais as 
potencialidades proporcionadas pelo sistema nervoso, 
apenas se efetua devido às funções de interações 
dos indivíduos. É a interdependência entre os fatores 
mentais e as relações interindividuais que contribui para 
a construção progressiva das operações intelectuais. 
A relação interindividual produz transformações nos 
sujeitos individualmente: um sujeito contribuindo para a 
transformação do outro e vice-versa (Cavalcante & Ortega, 
2008, p. 450).

Cavalcante e Ortega (2008), ao se proporem analisar, 
em um contexto microgenético, o funcionamento cognitivo de 
crianças por meio do jogo Matix2, constataram que o progres-
so cognitivo parece estar associado às condições cognitivas 
de cada sujeito e à possibilidade de sua inter-relação com os 
parceiros e verificaram que o contexto de jogo propiciou a 
manifestação de diversas formas de relação entre os partici-
pantes e que essas relações contribuíram para o avanço da 
compreensão do sistema lógico contido no jogo. 

Freire (2005) revela uma experiência relevante ao 
elaborar um programa de atividades físicas que consis-
tia em explorar noções de classificação, de seriação e de 
conservação, com o intuito de contribuir para a superação 
de alunos que apresentavam insucesso no aprendizado de 
matérias escolares como Português e Matemática. Esses 
conhecimentos deveriam ser incorporados à vida do aluno, 
“abrindo-lhe a possibilidade de ser livre, de decidir de acordo 
com sua própria consciência” (p. 05). As atividades consis-
tiram em colocar os conhecimentos dos alunos em conflito 
com os dados novos ainda desconhecidos por eles. Foram 
selecionadas vinte e quatro crianças para participar dessas 
atividades nas aulas de Educação Física. Os resultados 
obtidos revelaram 80% de melhora na resolução dos proble-
mas. Ressalte-se que o estudo desenvolvido proporcionou 
a passagem do plano das práticas corporais para o plano 
da compreensão, ou seja, a transformação de conceitos 
motores em conceitos teóricos. Assim, o autor revela que a 
pedagogia abordada permitiu que os conhecimentos transi-
tassem da ação motora à consciência e desta ao conheci-

2    O Matix é um jogo de tabuleiro, criado na Alemanha, e possui 
duas versões: uma com 36 casas e outra com 64 casas. Optou-
se no referido estudo pela versão de 36 casas em razão do tempo 
disponível das crianças para a pesquisa. As casas do jogo são 
preenchidas por um número correspondente de peças, que são 
assim compostas: 0 (três peças); 1, 2, 3 e 4 (duas peças de cada); 
5 (quatro peças); 6 (uma peça); 7, 8 e 10 (duas peças de cada); 
15 (uma peça); -1, -2, -3, -4, -5 e -10 (duas peças de cada); e uma 
peça-coringa. O objetivo do jogo consiste em retirar uma a uma as 
peças do tabuleiro e conseguir o maior número de pontos. Para 
isso, somam-se as peças de valor positivo e subtraem-se as de 
valor negativo. Deve ser jogado por pelo menos duas pessoas: uma 
joga no sentido horizontal (linhas) do tabuleiro e a outra, no sentido 
vertical (colunas) (Cavalcante e Ortega, 2008).
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mento lógico, e que, além disso, as crianças ultrapassassem 
o plano imediato das ações práticas e ganhassem alguma 
autonomia que pudesse fazer com que o conhecimento as-
sim produzido se generalizasse a outras ações distantes no 
espaço e no tempo.

O autor destaca que não é tarefa da Educação Física 
pôr-se a serviço de outras disciplinas como auxiliar, mas, sem 
perder sua especificidade, ela pode repercutir fortemente no 
aprendizado de outras matérias escolares e, principalmente, 
em aprendizados que serão vividos em seu cotidiano. Além 
disso, ressalta-se a relação existente entre os conhecimen-
tos corporais e aqueles advindos das estruturas mentais, já 
que ambos se completam e, simultaneamente, auxiliam-se 
mutuamente no desenvolvimento da criança.  

Nesse sentido, Piaget (1977) destaca que o fator 
social constitui uma condição do desenvolvimento humano, 
de modo que o indivíduo não adquire as estruturas men-
tais essenciais sem uma contribuição do meio em que vive. 
Não obstante, vale ressaltar que a epistemologia genética, 
teoria defendida por Piaget (2007) sobre a compreensão 
da gênese do conhecimento no ser humano, mostra que o 
desenvolvimento cognitivo não se dá unicamente através 
da experiência (das interações com o meio), tampouco é 
inato (seja genético ou hereditário). O autor considera que 
o conhecimento se consolida em um processo de constru-
ção a partir da interação entre o sujeito do conhecimento e 
o mundo a ser conhecido. Nesse processo de construção 
do conhecimento, valorizam-se tanto os fatores internos do 
sujeito quanto os fatores de interação do sujeito com a re-
alidade. Isso significa que “as formas primitivas da mente, 
biologicamente constituídas, são reorganizadas pela psique 
socializada, ou seja, existe uma relação de interdependên-
cia entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer” (Terra, 
2006, p.02).  

Nessa perspectiva, os valores são construídos nas 
interações cotidianas. Isto significa que Piaget 

(...) recusa tanto as teses aprioristas de que os valores são 
inatos quanto as teses empiristas de que eles são resultantes 
das pressões do meio social sobre as pessoas. Nessa 
concepção, de um construtivismo radical, os valores nem 
estão predeterminados nem são simples internalizações 
(de fora para dentro), mas resultantes das ações do sujeito 
sobre o mundo objetivo e subjetivo em que ele vive (Araújo, 
2007, p. 20).

Assim, acredita-se que os conhecimentos oriundos 
da escola perpassam, além dos conhecimentos tradicio-
nais, pelos conhecimentos decorrentes das relações sociais 
possibilitadas pelo convívio com o outro. Para Piaget (1994, 
2007), as interações sociais desfrutadas pela criança são 
imprescindíveis para seu desenvolvimento. De acordo com 
o autor, os indivíduos são modificados mediante suas rela-
ções sociais, ou seja, o pensamento sociológico é tratado a 
partir de uma noção de totalidade, o que significa que a vida 
em sociedade se constitui a partir de três tipos de interações 
interindividuais: as regras, os valores de troca (reciprocida-

de) e os signos. “A totalidade social está constituída por uma 
composição aditiva de todas interações em jogo”3 (Piaget, 
1986, p. 40):

Assim, pois, parece que toda interação social se manifesta 
sob a forma de regras, de valores e de signos. A mesma 
sociedade constitui, por outra parte, um sistema de 
interações que começa com as relações dos indivíduos dois 
a dois e se estende até as interações entre cada um deles e 
o conjunto dos outros, até as ações de todos os indivíduos 
anteriores, ou seja, de todas as interações históricas, sobre 
os indivíduos atuais (Piaget, 1986, p. 39).

Nesse contexto a escola exerce o papel fundamental 
de propor práticas pedagógicas que fomentem as relações 
entre as crianças e a aprendizagem de como conviver so-
cialmente, contribuindo para a construção de uma socieda-
de fundada em valores morais. Pensar a educação moral 
como processo de construção implica buscar a formação de 
sujeitos que pensem, julguem, criem, critiquem, reconheçam 
e decidam por si mesmos; ou seja, implica a formação de 
sujeitos autônomos, concebendo, então, a moralidade como 
produto cultural, social e educativo, compreensão que é 
essencial para os sujeitos enfrentarem autonomamente os 
desafios da formação moral no mundo contemporâneo.  

Considera-se a Educação Física como disciplina pri-
vilegiada no contexto escolar para oportunizar aos alunos 
atividades que promovam a interação e a socialização entre 
eles, possibilitando-lhes o exercício de aprender a conviver; 
num encontro entre o individual e o coletivo, contribuindo 
para o desenvolvimento da capacidade cognitiva.     

Além disso, a gênese do conhecimento se funda-
menta essencialmente no corpo. De acordo com a episte-
mologia genética (Piaget, 2007), o bebê, ao nascer, não tem 
consciência de que ele é um sujeito corporal. Centra-se no 
seu corpo, onde descobre o mundo que o rodeia a partir de 
ações motoras. O ato motor, nessa fase, é de fundamental 
importância para a criança e seu desenvolvimento, pois é o 
único recurso de que ela dispõe para efetuar uma interação 
com o mundo que a cerca e é por meio dele que todos os 
outros aspectos (cognitivos, afetivos, etc.) se manifestam, 
efetivando-se de fato em um só tipo de comportamento: o 
motor (Knijnik e cols., 2002). 

De acordo com Rappaport, Fiori e Herzberg (1982), 
a criança descobre o seu corpo e inicia a formação do seu 
primeiro autoconceito, diferenciando-se dos objetos que a 
cercam e estabelecendo seu esquema corporal pelo movi-
mento. Esse autoconceito inicial (que se ampliará muito no 
decorrer da vida) tem o seu ponto de partida no das partes 
do corpo: é nesta primeira estruturação do seu esquema 
corporal que a criança começará a construir o seu eu, sua 
primeira identidade pessoal. 

Nesse sentido, os conhecimentos sobre o corpo 
constituem um importante conteúdo para integrar a prática 
pedagógica do professor de Educação Física Escolar, na 
3   As traduções do espanhol para o português foram feitas pela 
autora do texto.
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medida em que se entende que conhecer o corpo é conhe-
cer a si mesmo; de modo que o corpo seja considerado sede 
de sensações e emoções. Conduzir o aluno a compreender 
a dimensão emocional que se expressa nas práticas da cul-
tura corporal de movimento e a percepção do corpo sensível 
e emotivo por meio de vivências corporais, descobrindo li-
mites e possibilidades (Brasil, 1998; Darido & Rangel, 2008) 
é uma forma de construção do eu e de reconhecimento da 
singularidade de cada um, ou seja, é uma possibilidade de 
trabalhar o autoconceito, contribuir para a estruturação do 
esquema corporal e, então, da construção das estruturas do 
pensamento. 

Com isso, fica clara a importância do desenvolvi-
mento motor na infância para a evolução dos estágios de 
desenvolvimento da inteligência. No cenário da Educação 
Física Escolar, destaca-se o jogo como rico conteúdo para 
promover a socialização e interação entre as crianças e des-
tas com o meio que as circunda. Segundo a epistemologia 
genética (Piaget, 2007), o jogo é altamente significativo para 
uma efetiva construção das estruturas mentais do sujeito. 
Alguns estudos (Camargo & Suleiman, 2006; Ferraz, 1997; 
Kammi & De Vries, 1991; Sena, 2007) revelam o jogo como 
uma ferramenta pedagógica que contribui para a formação 
do ser humano, sobretudo para o desenvolvimento da inteli-
gência, durante a infância. 

Segundo Santos e Ortega (2009), a prática do jogo 
pode se transformar em um recurso didático poderoso 
quando utilizado com sistematização, propósitos claros e 
conteúdos explicitados. Para os autores, o jogo pode esti-
mular a construção de esquemas cada vez mais complexos, 
permitindo a construção de competências que permitam 
articular tais esquemas com os próprios desafios do jogo e 
do cotidiano dos jogadores. Sendo assim, apesar de o refe-
rido estudo ter como objetivo focar o jogo para avaliação do 
aspecto cognitivo, é possível identificar uma relação entre tal 
aspecto, o afetivo (considerando-se o individual e o coletivo) 
e o motivacional na prática do jogo.

Camargo e Suleiman (2006) também destacam o 
jogo como ferramenta poderosa para promover o desen-
volvimento, pois pode ser proposto como atividade que 
desencadeia no aluno a busca de resoluções e estratégias. 
Por meio da consciência das regras, o jogo pode estimular 
o espírito de iniciativa e independência, conduzindo o aluno 
à conquista da autonomia. Além disso, os autores ressaltam 
o trabalho com jogos como subsídio para promover a socia-
lização entre os alunos e a conscientização do trabalho em 
equipe. Afirmam:

O jogo requer a participação ativa do aluno, que aprende 
a tomar decisões e a saber avaliá-las. São momentos em 
que há desenvolvimento da criatividade e do senso crítico. 
Particularmente, a participação em jogos de grupo permite 
a conquista cognitiva, emocional, moral e social para o 
estudante, uma vez que, “pensando”, estando motivado e 
tomando decisões, ele busca estratégias para a obtenção 
de objetivos comuns, através da vivência nas situações de 
cooperação (Camargo & Suleiman, 2006, p. 205).

Na prática pedagógica também se considera o jogo 
como conteúdo representativo para as aulas de Educação 
Física Escolar pois pode contribuir para o desenvolvimento 
social, cognitivo, motor e afetivo da criança. Neste sentido, 
parece-nos importante mostrar aqui uma experiência peda-
gógica que muito significou para o aprendizado de alunos 
do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da 
cidade de Natal/RN ao tematizar o jogo da peteca nas aulas 
de Educação Física. Realizamos uma leitura coletiva de um 
texto retirado da internet “Jogos infantis: a peteca” (Kishimo-
to, 1993), que perpassa pela historicidade da peteca, consi-
derando sua origem e modificações ocorridas no decorrer do 
tempo no que se refere a questões relacionadas a esse jogo. 
Assim, buscou-se contextualizar a peteca enquanto jogo re-
creativo e brinquedo até a sua institucionalização como jogo 
esportivo. Posteriormente, as crianças confeccionaram com 
jornal suas próprias petecas, vivenciaram o jogo e construin-
do as regras coletivamente, em pequenos e grandes grupos.

Pode-se observar que a tematização da peteca se 
apresentou com um elevado nível de complexidade e exi-
gência cognitiva em todas as fases (na contextualização, 
na confecção, na vivência do jogo) do processo educativo. 
Assim, acredita-se que essa experiência contribuiu tanto 
para o desenvolvimento motor das crianças como para o 
desenvolvimento cognitivo, exigindo delas princípios de re-
versibilidade, conservação e organização, e despertando-a 
para a busca de resoluções e estratégias. Também contri-
bui  para o desenvolvimento afetivo, pois no caso em foco 
proporcionou momentos de socialização e integração entre 
as crianças, desencadeando atitudes ligadas a valores e 
normas ao participarem coletivamente da aula. Destaca-se 
que os aspectos cognitivo, social, afetivo e motor não se 
constituíram isoladamente em determinados momentos da 
aula, mas de forma entrelaçada, num movimento simultâneo 
de aprendizagens.  

A organização social do jogo, a compreensão das 
regras e a própria execução dos movimentos exigem ma-
turidade cognitiva do sujeito, o que leva a entender que o 
desenvolvimento motor exerce expressiva influência no de-
senvolvimento cognitivo.  

Nesse contexto, o movimento humano expresso no 
jogo da queimada, do “escravos de jó”, do pega-pega, da 
bandeirinha, da peteca e de tantos outros jogos populares 
constitui-se como manifestação social, afetiva e cognitiva. 
Isso significa que a criança, ao jogar, desenvolve toda a 
inteligência expressa pelo corpo, trazendo, implícitas no 
movimento vivenciado, contribuições para a construção das 
estruturas do pensamento. 

A partir desse entendimento de movimento torna-
-se incompreensível, na prática pedagógica do professor, 
separar o saber-fazer (ligado aos procedimentos) com o 
saber-pensar (ligado ao pensamento) e com o saber-sentir 
(ligado às atitudes). Essas dimensões (procedimental, con-
ceitual e atitudinal) estão relacionadas aos aspectos motor, 
cognitivo e afetivo e devem ser contempladas nas aulas de 
Educação Física Escolar, uma vez que o objeto central da 
cultura corporal de movimento gira em torno do fazer, do 
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compreender e do sentir com o corpo (Brasil, 1998; Darido & 
Rangel, 2008) e que “o movimento, o jogo, a ação corporal 
e a vivência das sensações constituem o elo entre o eu, o 
mundo e os outros, o primeiro plano de um fazer mental e 
expressivo” (Colello, 1993, p. 60).

Destarte, a epistemologia genética de Piaget per-
mite perceber na Educação Física ricas possibilidades 
educativas. Considera-se que as aprendizagens oriundas 
na Educação Física Escolar perpassam pela construção ou 
reconstrução de estruturas lógicas do pensamento, já que 
toda aprendizagem requer a formação e a transformação 
das estruturas do pensamento, da autorregulações e do de-
senvolvimento da lógica cognitiva.    

Assim, a Educação Física Escolar tem um papel fun-
damental no ato educativo da criança, que com ela adquire 
um conhecimento de natureza vivencial, baseado na expres-
são e na linguagem do corpo em movimento. Ademais, é 
um rico fator de aprendizagens, no sentido de contribuir de-
cisivamente para o desenvolvimento social e afetivo e para 
a construção cognitiva dos sujeitos envolvidos no processo 
educativo.      

Considerações finais 
A epistemologia genética permitiu, neste estudo, lan-

çar à Educação Física Escolar um olhar que percebesse a 
experiência corporal como uma experiência que pode ser 
considerada de forma associada ao pensamento lógico. As-
sim, é possível pensar as aulas de Educação Física como 
espaço de ação reflexiva e não de mera realização de ações 
motoras.

A ação pedagógica do professor de Educação Física 
pode estar amparada em uma epistemologia que valorize o 
processo de construção do conhecimento por meio da inte-
gração entre gesto motor e a atividade de pensar. Isso signi-
fica a superação de posturas epistemológicas empiristas ou 
aprioristas (Piaget, 2007), que pode nos conduzir a dissociar 
a experiência de agir da de pensar. Pensar, para Piaget, é 
sempre um ato que nasce das ações sensório-motoras do 
sujeito que conhece. Tal perspectiva nos leva a considerar 
as aulas de Educação Física como um espaço pedagógico 
propício à formação de sujeitos em construção cognitiva, 
social, motora e afetiva.

A epistemologia genética (Piaget, 2007) apresenta-se 
não apenas como uma teoria para explicar a experiência do 
conhecimento, mas, sobretudo, para sugerir uma prática pe-
dagógica fundada no entendimento de que conhecer é uma 
construção que nasce da relação do corpo que age e sente 
o mundo. Nesse sentido, como perspectiva pedagógica, a 
epistemologia genética de Piaget pode ser uma ferramenta 
para o professor de Educação Física conhecer o processo 
de desenvolvimento humano, de construção das estruturas 
mentais e do desenvolvimento dos diferentes aspectos do 
comportamento.

Por fim, reafirma-se que o desenvolvimento motor 
exerce papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, na 

medida em que se considera o movimentar-se dotado de 
sentidos e significados e como expressão social e cognitiva. 
Além disso, os pressupostos epistemológicos que regem a 
teoria piagetiana conferem oportunidades de socialização e 
integração, que são condições essenciais para o desenvolvi-
mento cognitivo da criança, o que reafirma a rica contribuição 
que a Educação Física pode oferecer para a construção do 
pensamento, das estruturas mentais e do desenvolvimento 
cognitivo da criança. Nessa dinâmica de associar o desen-
volvimento motor ao desenvolvimento cognitivo, o corpo se 
constitui como elemento-chave da prática pedagógica. Há 
uma inteligência expressa pelo corpo que se movimenta: um 
corpo que é intercâmbio social, vivência simbólica, comuni-
cação e expressão.
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Resumo
Este artigo visa apresentar e discutir especificidades do atendimento em “Orientação à Queixa Escolar” (OQE) com adolescentes, desenvolvendo-
se reflexões teórico-práticas frutos de experiências de intervenção em contexto clínico. Para tanto, expõe-se a concepção de adolescência 
nas quais se baseiam e analisa-se o ambiente escolar das escolas públicas, refletindo-se sobre políticas públicas de educação que atingem 
esse público e sobre o funcionamento de escolas que causam dificuldades nos processos de escolarização. A partir disso, são apresentas 
especificidades do atendimento em OQE a adolescentes: o estigma da incompetência escolar, o lugar da fala e de outras linguagens, a autoria 
do adolescente no processo de atendimento, o lugar do projeto de vida e especificidades da intervenção na escola. Por fim, destaca-se que o 
tema das dificuldades escolares enfrentadas por adolescentes merece aprofundamento por meio de estudos e pesquisas em Psicologia Escolar 
e Educacional, com vistas a desvelar meandros e vicissitudes dessa trama e a refinar propostas de intervenção na mesma.
Palavras-chave: Orientação à queixa escolar, adolescência, contexto clínico. 

Guidance on school complaint with adolescents: some specificities
Abstract  
In this work present and discuss the specificities of the psychological care in “Psychological Guidance to School Complaints” (OQE) with 
adolescents, proposing theoretical and practical reflections resulted of intervention experiences in clinical practice. For this purpose we expose 
a conception of adolescence in which it is based and analyze the public schools’ environment. We ponder on public policies of education for this 
population and the functioning of the school system that may be leading to difficulties in the education process. Further we present  the specificities 
of the psychological care in OQE with adolescents: the educational incompetence stigma, the speech’s and other language’s role, the adolescent’s 
authorship in the care process,  life project’s role, and specificities of an intervention in the school. Finally, we emphasize that this theme of 
educational difficulties faced by adolescents deserves further serious study and research in Educational and School Psychology. This may help to 
uncover  the vicissitudes of this area and to improve the intervention proposals to that.
Keywords: Psychological Guidance to School Complaints, adolescence, clinical context.

Orientación a la queja escolar con adolescentes: especificidades
Resumen  
Este artículo tiene el objetivo presentar y discutir especificidades del atendimiento en “Orientación a la Queja Escolar” (OQE) con adolescentes, 
elaborando reflexiones teórico-prácticas fruto de experiencias de intervención en contexto clínico. Para ello se expone la concepción de adolescencia 
en la que se basa y se analiza el ambiente escolar de las escuelas públicas, reflexionando sobre políticas públicas de educación que inciden en ese 
público y sobre funcionamientos escolares que producen dificultades en los procesos de escolarización. A partir de esto se presentan especificidades 
del atendimiento en OQE a adolescentes: el estigma de la incompetencia escolar, el lugar del habla y de otros lenguajes, la autoría del adolescente 
durante el proceso de atendimiento, el lugar del proyecto de vida y las especificidades de la intervención en la escuela. Por último, se hace hincapié 
en que el tema de las dificultades escolares enfrentadas por adolescentes merece profundizarse por medio de estudios e investigaciones en 
Psicología Escolar y Educacional, con la intención de descubrir desvíos y vicisitudes de esa trama y a perfeccionar propuestas de intervención.
Palabras Clave: Orientación a la Queja Escolar, adolescência, contexto clínico. 
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Introdução
Muitos responsáveis por adolescentes vêm buscan-

do atendimento em serviços-escola de Psicologia e demais 
serviços públicos que atuam em casos de queixa escolar. 
Diante dessa demanda, a Psicologia, em sua interface com 
os conhecimentos e contextos da área escolar e da clínica, 
enfrenta o desafio de pensar sobre o atendimento de adoles-
centes que estão excluídos na escola. 

Este trabalho pretende discutir saberes construídos 
a partir de atendimentos psicológicos a jovens que passam 
por dificuldades em sua vida escolar, realizados no serviço 
“Orientação à Queixa Escolar” do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. O objetivo dessa reflexão é dar vi-
sibilidade a especificidades desse trabalho e contribuir para a 
consolidação de discussões teórico-práticas sobre a interven-
ção junto a processos de escolarização em contextos clínicos. 

Para refletir sobre o atendimento a adolescentes que 
passam por dificuldades em seu processo escolar, primeira-
mente explicitamos a concepção de adolescência que emba-
sa nossa atuação e em seguida expomos e discutimos carac-
terísticas e funcionamentos do ambiente escolar desses ado-
lescentes, centrando-nos do Ensino Fundamental II – nome 
paulistano atual para o antigo Ginásio o qual varia conforme a 
rede escolar. Elegemos alguns aspectos da vida nas escolas 
que percebemos serem de extrema relevância na produção, 
manutenção e aprofundamento de queixas escolares. 

Passaremos, então, a tratar dos temas predominan-
tes e de algumas técnicas mais específicas no atendimento 
de jovens, fechando o texto em seguida com algumas consi-
derações gerais sobre esse atendimento.

Concepção de adolescência 

Pautamos nosso trabalho pela concepção de ado-
lescência como foi historicamente construída no bojo de 
relações sociais. Neste sentido, alinhamo-nos aos trabalhos 
realizados pelo grupo de pesquisadores da perspectiva 
sócio-histórica da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUCSP, constituído por autores como Sérgio Ozella, 
Ana Mercês Bahia Bock e Wanda Maria Junqueira Aguiar, 
que defendem a necessidade de se entender a inserção do 
jovem a partir de uma perspectiva histórica que considere 
suas condições objetivas de vida. 

Ozella (2002) chama a atenção para o fato de que 
a concepção vigente na Psicologia sobre adolescência está 
fortemente ligada a estereótipos e estigmas que identificam 
essa fase do desenvolvimento como uma etapa marcada por 
tormentos e conturbações, concepção fortemente endossa-
da por algumas abordagens psicanalíticas e por Erik Erikson, 
entre outros autores; mas na perspectiva de Bock (2004), 

A adolescência é vista como uma construção social que tem 
suas repercussões na subjetividade e no desenvolvimento 
do homem moderno e não como um período natural do 
desenvolvimento. É um momento significado, interpretado e 

construído pelos homens. Estão associadas a ela marcas 
do desenvolvimento do corpo. Essas marcas constituem 
também a adolescência como fenômeno social, mas o 
fato de existirem como marcas do corpo não deve fazer da 
adolescência um fato natural (p. 39).

Argumentam os autores que as modificações das 
relações de trabalho na sociedade moderna têm um papel 
de grande relevância na construção desse fenômeno. A so-
fisticação tecnológica do trabalho nessa sociedade passou 
a exigir uma formação técnica maior. Em decorrência dessa 
exigência, começou a reunir os jovens em um mesmo es-
paço – a escola – e os afastou do trabalho por um tempo. 
Somado a isso, o desemprego estrutural que constitui a so-
ciedade capitalista começou a exigir que se retardasse tanto 
quanto possível o ingresso do jovem no mercado de trabalho 
(Clímaco, conforme citado por Aguiar, Bock, & Ozella, 2002). 

Nesse contexto, estabeleceram-se as condições para 
que os filhos fossem mantidos durante mais tempo sob a tu-
tela de seus pais. Assim, a sociedade assiste à constituição 
de um novo grupo social: a adolescência. Tais questões his-
tóricas e sociais conferiram a este período da vida um caráter 
de latência – em que há um afastamento do trabalho e um 
preparo para a vida adulta; ou seja, os jovens já possuíam a 
força e as capacidades para ingressar no mundo adulto (como 
faziam até então), mas as necessidades sociais não mais os 
autorizavam a fazê-lo. Constitui-se a contradição básica da 
adolescência: os jovens apresentam todas as possibilidades 
cognitivas, afetivas e físicas para inserir-se na sociedade 
adulta, mas são impedidos de realizar essa inserção.     

Em decorrência dessa configuração, começam a ser 
forjadas características que são comumente associadas 
à adolescência: a rebeldia, a moratória, a instabilidade, a 
vivência de conflitos, a onipotência, crises geracionais, a 
construção da identidade. 

Nas camadas sociais menos favorecidas, às quais 
pertence a grande maioria daqueles que demandam os ser-
viços de Orientação à Queixa Escolar – OQE, a ocorrência 
de jovens que vivem o período de moratória de maneira 
mais branda, ou até que não o vivem, é mais comum do 
que nas camadas mais abastadas. De modo geral, inserem-
-se no mercado de trabalho de maneira mais precoce e/ou 
assumem desde a infância responsabilidades pelos cuida-
dos com a casa e os outros filhos de seus pais com mais 
frequência do que entre os adolescentes das elites. Assim, 
é preciso que o psicólogo se liberte do pensamento genera-
lizante e atente para as características de vida e cultura dos 
grupos sociais de pertença do adolescente que atende, pois, 
como nos demais períodos da vida, tenderá a desenvolver-
-se constituído por estas características.

Concordamos com Barros (2002) que os adolescen-
tes não constituem um grupo homogêneo, pois diferentes 
vivências e culturas impõem necessidades e formas parti-
culares de experimentar a adolescência. Tal compreensão 
endossa a importância de entrarmos em contato com as 
singularidades dos adolescentes com os quais estamos 
trabalhando.  
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O ambiente escolar dos adolescentes

A segunda questão que se coloca em nosso trabalho 
são características e funcionamentos do ambiente escolar 
dos adolescentes, que percebemos ter, na maioria das ve-
zes, papel fundamental na produção de suas dificuldades de 
escolarização.

Nossa clientela adolescente, provavelmente represen-
tativa da que outros serviços gratuitos de atendimento psico-
lógico recebem com queixas escolares, é constituída majori-
tariamente por estudantes do Ensino Fundamental II. Assim, 
é a estes anos escolares que iremos nos referir a seguir.

Políticas públicas em Educação e a produção de 
dificuldades de escrita

Deparamo-nos com o fenômeno em que é produzida 
uma quantidade cada vez mais alarmante de adolescentes 
que prosseguem sua trajetória escolar sem saber ler e es-
crever. Para entendermos esse cenário e como se consti-
tuiu, é indispensável considerarmos as políticas públicas de 
Educação implantadas nos últimos anos no Brasil a fim de 
enfrentar o grande índice de repetência nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental, diminuir a defasagem série/idade e 
combater a evasão escolar.

Entre as políticas públicas educacionais de maior 
impacto encontra-se a Progressão Continuada. Tal política 
foi concretizada por meio de um decreto-lei que propôs uma 
reorganização do Ensino Fundamental em dois ciclos: ciclo 
I – do1º ao 5º ano; e ciclo II do 6º ao 9º ano. No decorrer de 
cada um deles, não é possível a retenção dos alunos a não 
ser por número excessivo de faltas. Sua implantação deu-se 
em diversos estados e municípios brasileiros, começando 
por São Paulo, onde estuda a imensa maioria daqueles que 
atendemos. Há uma parcela deles que está na rede particular, 
mas não encontramos entre estes nenhum afetado por esta 
política, a não ser alguns que migraram de uma rede a outra.

Segundo Viégas (2007), a implantação da Progres-
são Continuada por parte do poder público respalda-se no 
entendimento que a reprovação, um efeito da precariedade 
do sistema público brasileiro, é um grande ônus financeiro. 
A discussão cada vez mais efervescente entre os gestores 
educacionais sobre tal aspecto da reprovação tem como 
resultado a implementação da Progressão Continuada em 
1998, no Estado de São Paulo.     

O objetivo declarado dessa política seria o de solu-
cionar o problema da exclusão dos alunos que frequentam a 
escola – a exclusão na escola; no entanto, estudos como o 
de Viégas (2007) revelaram que, na prática, foi mantida a ló-
gica do sistema seriado. A Progressão Continuada tornou-se 
mera promoção automática dos estudantes em um sistema 
seriado de ensino, independentemente de sua apropriação 
ou não dos conhecimentos básicos previstos pelo currículo. 

A forma de implantação de tal política prescindiu da 
participação dos professores e de um preparo das escolas 
para essa mudança, fato que criou importantes condições 

para que uma mudança real do sistema seriado para o de 
ciclos fracassasse. 

É nesse contexto que as queixas sobre adolescen-
tes relacionadas a dificuldades de aprendizagem e/ou de 
comportamento destes no ambiente escolar têm se cons-
tituído como uma significativa demanda e desafio para os 
psicólogos. Temos encontrado muitos adolescentes que fre-
quentam as séries finais do Ensino Fundamental sem saber 
ler e escrever, apenas fazem cópias. Encontramos também 
alunos que, mesmo sabendo ler e escrever, não conseguem 
apropriar-se dos demais conteúdos escolares. 

Assim, ao nos depararmos com uma demanda sig-
nificativa de adolescentes com queixas escolares, não po-
demos nos furtar à discussão a respeito das ações políticas 
que têm contribuído para a construção desse fenômeno.

A indisciplina e a violência na escola 

Os personagens principais da trama que engendra e 
mantém as queixas escolares (geralmente professores, res-
ponsáveis e os adolescentes em atendimento) nos desenham 
um quadro de classes conturbadas, por vezes assemelhadas 
a campos de guerra em que se digladiam estudantes e pro-
fessores. Encontramos tal desenho também na literatura e 
relatos daqueles que trabalham e estudam o ambiente esco-
lar contemporâneo no Brasil1. Bullying é uma palavra que se 
tornou comum para nomear diversos tipos de humilhação e 
assédio que ocorrem com frequência preocupante.

Descrevem-se cenas em que é comum entre os 
alunos o desinteresse, a falta de atenção às aulas e o não 
cumprimento das tarefas escolares.

Ter clareza sobre a existência desse cenário é es-
sencial para que o psicólogo possa fazer um trabalho que 
não individualize a relação do adolescente com sua escola 
nem atente para o caráter coletivo e institucional de embates 
nessa relação. 

A produção dessas condições escolares é um tema 
extenso, de que faz parte a presença de jovens em etapas 
muito defasadas de alfabetização, muitos dos quais pode-
riam ser considerados analfabetos estando já no 2º ciclo do 
Ensino Fundamental ou mesmo mais adiante, como anterior-
mente mencionado. Temos observado alguns modos mais 
frequentes de lidar com essa situação injusta e humilhante 
destes jovens, geradora de sofrimento e tensão. Vem-nos à 
mente o subtítulo da obra magistral de Maria Helena Souza 
Patto “A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submis-
são e rebeldia” (2008). Ressaltamos que tipos “puros” são 
muito raros; falemos em predominâncias e complexidade. 

Submissão

Alguns se esforçam por disfarçar sua condição, 
escondendo-se por trás de cópias sem sentido e estratégias 
de observação diversificadas e inteligentes, para preencher 
1  Vide, por exemplo, Freller (2001) e Ruotti, Alves e Cubas  (2006).
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espaços de respostas que não podem ser resolvidas auten-
ticamente, pois os alunos nem mesmo podem compreender 
as perguntas escritas. À custa de grande esforço, com in-
vestimento psíquico considerável, até conseguem que seus 
cadernos se pareçam com os de um aluno devidamente 
alfabetizado para o ano escolar, ou pouco atrasado. Alia-se 
principalmente a esse procedimento uma bem-sucedida in-
visibilidade de comportamento em classe: é comum esses 
alunos atingirem o objetivo de ocultar seu não saber. Quan-
do esse ocultamento falha, são chamados de copistas.

Este comportamento também é encontrado nos anos 
escolares anteriores, mas nos adolescentes, até porque está 
instalado há mais tempo, costuma estar mais enrijecido. No 
extremo, não tão incomum, a esperança de aprender a ler 
e a escrever esvai-se, espraiando-se na descrença em sua 
capacidade geral de aprender. A introjeção da ideia de “bur-
rice” embota o pensamento e defasagens reais instalam-se 
perigosamente, assim como a ojeriza ao mundo das letras, 
outrora ansiosamente desejado. 

Rebeldia

Caminhos distintos surgem nessa vertente. Alguns, 
tensos e revoltados, tornam-se explosivos, agredindo verbal 
e/ou fisicamente colegas e professores. Tais agressões são 
frequentemente motivadas por chacotas, ofensas, cobranças 
e apelidos jocosos. Se há casos em que se protegem por 
medo, em muitos o efeito é o contrário, intensificando-se seu 
lugar de exclusão e tornando-se eles alvo de crueldade pela 
exposição de sua condição e por sua sensibilidade. Este últi-
mo caso, um círculo vicioso, vem sendo chamado de bullying. 

Outros enveredam pela senda das agressões por 
uma via que tem presentes também outros elementos. De-
sonrados e inferiorizados por não saberem ler e escrever a 
contento, procuram “salvar” sua dignidade e o respeito de 
seus colegas e de adultos da escola assumindo o papel de 
valentões e pessoas perigosas. Por vezes há blefe, mas 
infelizmente nem sempre. A desesperança torna-os vulne-
ráveis ao mundo dos conflitos com a lei. O fato de a escola 
muitas vezes apelar para órgãos do aparato judicial, como o 
Conselho Tutelar e mesmo a polícia, pedindo ajuda e provi-
dências, intensifica essa vulnerabilidade. É o que se chama 
judicialização da Educação.

Outros modos de funcionamento escolar produtores 
de um ambiente conturbado 

Como o tema é extenso demais para o escopo deste 
escrito, citamos apenas mais dois outros elementos da vida es-
colar que se encontram, na maioria das vezes, naturalizados. 

Os professores, em busca de um ganho que lhes dê 
condições dignas de vida, não raro sobrecarregam-se de um 
número excessivo de aulas. Assim suas aulas têm pouca 
qualidade, improvisadas, inadequadas às necessidades pe-
dagógicas e características dos alunos e eles mantêm uma 

relação distanciada com estes - até porque não poderia ser 
diferente, dado seu número elevado. 

O 6º ano/5ª série, o primeiro ano do Ensino Funda-
mental II (antigo ginasial), é um ano de passagem para um 
arranjo da vida escolar com diferenças marcantes: de um 
ou dois passam a ter muitos professores, disciplinas novas, 
necessidade de nova organização de cadernos, exigência de 
maior autonomia, etc. Além disso, os alunos tendem a ver-se 
passando à adolescência (mesmo com 10 anos), disparando 
muitas novidades no modo de comportar-se, apresentar-se e 
relacionar-se, inclusive com autoridades. Experiências (Leite, 
1993; Mendes, Kuroda, & Facci, 2008) têm mostrado que, 
nas raras vezes em que as escolas tematizam e investem em 
preparar e lidar com essa passagem, desde o ano anterior, há 
muitos ganhos em termos de produzir-se um ambiente mais 
propício à aprendizagem e à saúde mental de alunos e pro-
fessores do início do Ensino Fundamental II, mas isso é raro.

Orientação à queixa escolar com adolescentes

Entendemos a queixa escolar como um fenômeno 
entretecido nas tramas institucionais e relacionais vivencia-
das nas escolas e na sociedade. Tal concepção direciona 
nossa intervenção junto aos que passam por dificuldades 
de escolarização, a outros participantes significativos da 
produção e manutenção de tais queixas (geralmente pais e 
a escola) e nas relações entre essas pessoas. 

 Entendemos que processos interventivos que vi-
sem colaborar para uma superação das queixas escolares 
que não seja meramente adaptativa (portanto, conservado-
ra) devem abarcar o maior número possível de pessoas que 
fazem parte significativa da trama que produz e mantém ou 
aprofunda as dificuldades e sofrimentos apresentados, com 
vistas a problematizar e ressignificar o processo de esco-
larização, a saber, as pessoas pertencentes aos contextos 
escolar, familiar e social do adolescente em questão. 

É parte do trabalho do psicólogo que atua com as 
queixas escolares buscar mobilizar agentes que possam 
imprimir movimento e desenvolvimento onde há paralisia e 
propiciar mudanças positivas na história escolar do adoles-
cente que vão além da promoção de seu ajuste alienado a 
ambientes adoecidos; contudo, nossa experiência tem-nos 
mostrado que existem peculiaridades quando intervimos 
junto a adolescentes que comparecem à OQE. Passamos a 
discutir essas peculiaridades. 

O estigma da incompetência escolar

No início dos atendimentos é comum ser difícil a 
abordagem dos assuntos escolares com os adolescentes. 
São diversas as estratégias que os psicólogos utilizam para 
esquivar-se desse tema. Uma delas, especialmente eficiente 
com psicólogos que têm como pressuposto que dificuldades 
escolares são sintomas de problemas familiares, é falar des-
ses problemas.  Sem dúvida, a vida em família é uma esfera 
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de experiência importante de ser considerada na emergên-
cia de uma queixa escolar, mas o psicólogo incauto poderá 
ter dificuldades em perceber, quando tratar de família, se 
está usando um estratagema para escapar ao tema da vida 
escolar e tenderá a intensificar o uso desse artifício evitati-
vo. Intensificará também sua compreensão – equivocada, 
a nosso ver - de que dificuldades escolares costumam ser 
sintomas de problemas da dinâmica familiar. Alguns adoles-
centes usam para esse mesmo fim outros assuntos que não 
a família, como namoros e amigos. Outros tentam disfarçar 
ou negar as dificuldades que enfrentam no contexto escolar. 
Dizem que os conflitos acontecem apenas como forma de 
reagir a provocações externas, falam que estão se saindo 
bem em disciplinas em que encontram dificuldades, fingem 
escrever usando palavras cuja escrita decoraram ou copiam 
quando não sabem escrever.

Em alguns casos há uma recusa explícita a falar so-
bre a escola. Essas dificuldades na abordagem inicial das 
questões escolares têm nos levado a refletir sobre seus 
significados.

Quando comparecem a um atendimento psicológico 
por causa de dificuldades escolares, os adolescentes quase 
sempre trazem consigo uma história de muitos anos de pro-
cesso de escolarização: a maioria já frequenta a escola há 
mais de cinco anos. Estão há muito tempo acostumados a 
viver histórias de insucesso e sofrimento em suas atividades 
escolares. Em geral, trazem profundas marcas do estigma 
da incompetência escolar. O que nos parece estar em quase 
todas as histórias é um sofrimento decorrente das situações 
de humilhação e exclusão que esses adolescentes vivencia-
ram e/ou vivenciam no contexto escolar. Como analisa Sou-
za (2007), as defasagens e dificuldades pedagógicas são, 
em muitas situações, expostas e ridicularizadas por colegas 
e até por professores. 

Tal contexto leva-nos a refletir sobre a necessidade 
de o psicólogo ter atenção e sensibilidade para escolher o 
momento e a maneira de abordar assuntos relativos à esco-
larização do adolescente.

Tomemos como exemplo o caso de Marcos (nome 
fictício), de 14 anos, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 
de uma escola pública paulistana. Foi levado por seus pais 
ao atendimento devido à queixa de desatenção, dificuldade 
de aprendizado e atraso no desenvolvimento psicomotor. O 
relato da escola enfocava sua dificuldade em ler e escrever 
e ritmo lento de aprendizado. A fala de sua mãe explicitava 
que Marcos não sabia ler nem escrever e voltava da escola 
chorando por não conseguir desempenhar as atividades 
propostas. 

Durante os atendimentos, Marcos respondia muito 
brevemente às perguntas relativas ao contexto escolar. Du-
rante a maior parte do processo de OQE, evitou envolver-se 
em atividades relacionadas à escrita. Seu incômodo nessas 
situações era evidente. Tal contexto levou-nos a não ter 
clareza sobre a real apropriação que Marcos tinha da lingua-
gem escrita. Diante de tal percepção, preferimos não sugerir 
diretamente assuntos ou atividades relacionadas a conte-
údos escolares. Sempre deixávamos disponíveis materiais 

que apresentavam conteúdos escritos, mas esperávamos 
pela manifestação do desejo de Marcos para trabalharmos 
essa questão. 

Apenas a partir do décimo encontro o adolescente 
aceitou ler algumas palavras com sílabas simples, tarefa que 
desempenhou com dificuldade, mas com êxito. Procuramos 
entender o sofrimento que Marcos demonstrava ao relacio-
nar-se com questões escolares e esperamos o momento em 
que ele se sentisse à vontade para adentrar esse campo. 

É importante destacar nossa busca ativa junto à es-
cola por meios que favorecessem o processo de escolariza-
ção de Marcos, rompendo aquela situação. A relação entre 
a escola e o adolescente havia produzido uma situação de 
paralisia. Desde anos o ambiente escolar sistematicamente 
propunha à sua classe tarefas que ele não tinha condições 
pedagógicas de cumprir, como, por exemplo, responder por 
escrito a perguntas que exigiam leitura e interpretação de 
textos. Por não conseguir executar as atividades propostas, 
ele se havia transformado em um aluno copista, como uma 
maneira de disfarçar o fato de não saber ler ou escrever, evi-
tando algumas humilhações - aliás, uma estratégia bastante 
comum em tempos de “Progressão Continuada”. Somado 
ao fato de ser comportado e agradável, isso o fazia passar 
despercebido pela maioria dos professores. Marcos, como 
muitos, preferia o sofrimento de ser invisível ao de ser visto 
pela incompetência.

O lugar da fala e de outras linguagens no atendimento 
a adolescentes 

As atividades desenvolvidas durante os atendimentos 
em OQE a crianças com dificuldades em seu processo de 
escolarização não se constituem como foco da intervenção. 
Elas propiciam a emergência, problematização e elaboração 
de conteúdos relevantes para as questões educacionais e 
outras que as crianças necessitem comunicar, oferecendo-
-lhes oportunidade de usar diferentes linguagens. Assim, 
sempre levando em conta as características e necessi-
dades de cada criança (ou grupo de crianças), podemos 
oferecer materiais gráficos, jogos, brinquedos, livros, gibis, 
instrumentos musicais e outros objetos e atividades. Os 
conteúdos mais constantes têm sido a história escolar da 
criança, os sentidos por ela construídos a respeito de seu 
processo de escolarização, sua relação com o aprender e 
desenvolver-se e sua apropriação dos conhecimentos esco-
lares, principalmente a leitura e a escrita. 

Tais instrumentos também podem ser oferecidos no 
trabalho junto a adolescentes, mas é importante uma ade-
quação das atividades aos interesses de cada jovem e à sua 
faixa etária. Houve casos em que os adolescentes optaram 
pelo uso de jogos e materiais gráficos, mas o que ocorre 
com maior frequência são os atendimentos baseados no uso 
da fala como meio de comunicação, predominância relativa-
mente comum nessa fase de desenvolvimento psicossocial.

Isso reafirma a necessidade de se dar espaço du-
rante os atendimentos para as mais diversas formas de 
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expressão, construindo com cada adolescente a maneira 
como seus atendimentos transcorrem. 

Com relação a atividades e materiais que propiciem 
a explicitação de seu domínio e relação com os conteúdos 
escolares no contexto do atendimento, é preciso cuidar para 
que não reproduzam o que costuma ocorrer no ambiente es-
colar, de modo a não intensificar o estigma de incompetên-
cia, mas a rompê-lo. Assim, disponibilizamos materiais que 
não exijam um conhecimento muito além ou aquém do já 
apropriado pelo adolescente. Além disso, uma vez que ativi-
dades tipicamente escolares podem ser fonte de sofrimento 
para o adolescente, geralmente oferecemos ou criamos com 
o jovem atividades em que, por exemplo, a escrita e/ou a 
leitura possam surgir de modo significativo no contexto do 
que acontece no atendimento, mas de  forma não escolar. 
Desse modo, surgem as anotações de resultados de jogos 
em que ambos se envolveram, a leitura de um relatório da 
escola sobre o jovem e outras atividades.

Autoria do adolescente no processo de atendimento

Durante os atendimentos, é importante que o ado-
lescente possa apropriar-se de sua história escolar e refletir 
sobre o processo de produção de queixas acerca de sua 
escolarização.

O desvelar de questões e momentos que contribu-
íram para a produção da queixa escolar e culminaram no 
encaminhamento do adolescente para o atendimento é de 
fundamental importância para que se possam pôr em pauta 
os fatores políticos, institucionais, relacionais e pedagógicos 
que contribuíram para a construção das dificuldades que o 
adolescente enfrenta na escola, ampliando a compreensão 
da queixa e seus sentidos. Assim, a individualização da 
responsabilidade pelas dificuldades que enfrenta, a qual 
costuma ser operada pelo ambiente escolar, pode ser repen-
sada e a culpabilização do estudante pode ser revertida. Os 
adolescentes, assim como as crianças e adultos, costumam 
trazer consigo imenso sentimento de culpa e desvalia, devi-
do à responsabilização que introjetam (embora muitas vezes 
a ocultem) em relação à sua história de insucesso escolar.  

Uma decorrência clara da busca pela autoria do 
adolescente no processo interventivo é a valorização de sua 
autonomia e postura ativa em relação aos atendimentos e 
aos possíveis caminhos deles decorrentes. 

Um exemplo da importância de se legitimar a auto-
nomia do adolescente aconteceu em um de nossos atendi-
mentos, com uma garota de treze anos em cujo processo de 
escolarização a epilepsia havia gerado significativos efeitos, 
entre eles uma grande defasagem de aprendizagem e um 
relacionamento delicado com os colegas. 

No quinto encontro, em que nosso trabalho previa um 
relatório de perguntas a ser encaminhado para a escola e 
encontros com seus professores, a reação de Lara (nome 
fictício) foi marcante. A garota calou-se, ficou bastante inco-
modada e recusou-se a conversar durante o atendimento. 
É importante destacar que já havíamos conversado antes 

sobre incluir a escola no processo interventivo; porém, neste 
momento, tal assunto despertou a preocupação de Lara e 
ela recusou-se a conversar sobre ele. 

Quando já estávamos em outra atividade, ela conse-
guiu verbalizar seu incômodo: “Acho que meus colegas vão 
achar estranho você na minha escola”. A aflição de Lara é 
compreensível e, diante de tal situação, foi maior a nossa 
preocupação em buscar incluí-la cada vez mais nas deci-
sões referentes a seus atendimentos. Combinamos então 
que decidiríamos juntas quanto à ida ou não à escola, o que 
poderia ser ou não dito na escola e os possíveis professores 
a serem contatados, inclusive escrevemos conjuntamente a 
carta enviada à professora.

Entendemos que em todos os processos interventi-
vos a autoria do cliente/instituição é de grande relevância, 
mas nos atendimentos a adolescentes com queixas escola-
res essa questão é de especial impacto, pois neles se trata 
de histórias nas quais os adolescentes são, na maioria das 
vezes, expropriados de sua capacidade de pensar, refletir e 
analisar por um tempo mais longo do que as crianças, tor-
nando seus sentimentos de culpa e desvalia mais interioriza-
dos e cristalizados. É de suma importância que o psicólogo 
os perceba em sua aptidão de apropriar-se do processo de 
atendimento e das decisões sobre os caminhos que podem 
favorecer sua escolarização e seu desenvolvimento como 
um ser integral. 

Os manejos aqui discutidos tendem a propiciar que 
os adolescentes se reapropriem de sua capacidade de 
aprender, pensar e ser sujeito, restabelecendo-se a espe-
rança tantas vezes perdida de um futuro digno, criativo e 
pleno de sentidos.

Projeto de vida

Percebemos, em nossa experiência com atendimento 
a adolescentes, que pensar e investir na escolarização cos-
tuma ganhar sentido (ou não) quando no bojo de um projeto 
de futuro. Assim, compreender o que esses jovens valorizam, 
o que buscam, quais são seus sonhos, anseios e planos de 
vida torna-se especialmente importante, e sobre esse terreno 
pode apoiar-se um processo de reflexão sobre sentidos de 
seguir (ou não) em seu processo de escolarização. 

Liebesny e Ozella (2002) apontam que em diversas 
pesquisas sobre o projeto de vida de jovens, a escola apa-
rece como percurso necessário e natural para entrada no 
mundo do trabalho, ou seja, para a inserção profissional e 
social, que representa o ritual de passagem da vida adoles-
cente para o mundo do trabalho.

Segundo esses autores, as possibilidades de cons-
truções internas, subjetivas, dão-se a partir das atividades 
externas, nas relações sociais; por isso, ao investigarmos 
o projeto de vida de um jovem, devemos estar atentos para 
as condições em que esse projeto é construído. Lançamos 
uma pergunta que nos parece fundante: que condições es-
tão sendo dadas para que o jovem construa qualquer projeto 
de vida diferente daquele no qual vive e sobrevive?
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Em se tratando de nosso atendimento em Orienta-
ção à Queixa Escolar com adolescentes, referirmo-nos a 
adolescentes que frequentemente não aprendem e sofrem 
exclusão dentro do sistema escolar. Procuramos entender 
de que maneira o insucesso escolar passa a constituir esses 
jovens e problematizar a individualização e culpa que assu-
mem por processos institucionais e sociais doentios. Assim, 
buscamos uma inflexão esperançosa em tal constituição, 
imprimindo movimento onde há paralisia e adoecimento.

Entendemos que nosso atendimento em OQE deve 
propiciar o encaminhamento de um projeto de vida possível, 
desvelando as múltiplas determinações que impelem o ado-
lescente à formulação de determinado projeto. 

Na adolescência, os jovens são cobrados a fazerem 
escolhas importantes, especialmente a escolha profissional. 
Uma pesquisa Bock e Liebesny (2003) revelou estarem for-
temente presentes, em projetos de vida de adolescentes de 
escolas paulistanas, o estudo, o trabalho e a família - sendo 
o trabalho o elemento central; porém o trabalho que aparece 
nos projetos de vida pesquisados refere-se exclusivamente 
à sobrevivência, resultando em ganho financeiro para com-
pra e usufruto de bens. Não aparecem elementos críticos 
em relação ao trabalho que lhe confiram um caráter de con-
tribuição social, envolvendo a transformação da realidade.

Concordando com as autoras, também temos encon-
trado jovens cujos sonhos de vida futura não vão muito além 
da mera sobrevivência e acesso a bens de consumo; ou 
seja, parece que estamos diante de um processo massivo 
de abortamento de anseios, ideais e esperanças.

Tendo em vista que a escola ainda aparece no ima-
ginário social como garantia de inserção profissional e o tra-
balho como satisfação pessoal, temos clareza de que essas 
tendências precisam ser consideradas pelos psicólogos es-
colares quando atendem adolescentes com dificuldades em 
seu processo de escolarização. Trabalhamos para que os 
adolescentes atribuam novos sentidos a estas dificuldades 
e tenham condições de criar um projeto de vida possível, 
inclusive profissional, de modo crítico e consciente do seu 
papel no mundo. 

Todos os adolescentes que atendemos até agora 
decidiram permanecer na escola e buscar maneiras de 
conquistar uma escolaridade mais bem-sucedida do que a 
que vinham tendo anteriormente. Participar da construção 
desta decisão tem sido, para nós, uma fonte permanente 
de tensão, dada a consciência que temos dos processos 
de homogeneização conservadora que geralmente predo-
minam no ambiente escolar. Por outro lado, temos também 
a clareza de que grande parte dos adolescentes que estão 
fora da escola encontra-se em situação de risco e vulnerabi-
lidade social. Dessa forma, caminhamos no fio da navalha. 
Necessitamos de uma atenção e autocrítica permanente 
de nossos trabalhos, para que estes não sejam meramen-
te adaptativos. Transformar tal preocupação em gesto tem 
significado autorizar e fortalecer o adolescente de forma a 
pensar criticamente sobre a escola, percebendo o complexo 

jogo de forças que a habita e  aproveitando o que ela tem de 
saudável para oferecer – e sempre o tem. 

Acreditamos, ainda, ser fundamental valorizar os 
anseios, planos e projetos dos adolescentes, os quais são 
muitas vezes considerados pela sociedade como fruto de 
imaturidade e consequente falta de senso de realidade e 
pragmatismo. 

Algumas especificidades da intervenção na escola

Em OQE, a não ser em situações muito raras, faze-
mos uma interlocução com a escola, que geralmente consis-
te de um pequeno questionário e de uma visita/reunião com 
educadores no local.

O pequeno questionário é enviado apenas após 
conquistar uma relação de confiança com o adolescente 
e mediante sua autorização. Exige um manejo cuidadoso, 
pois é comum esse envio suscitar insegurança e vergonha, 
pela expectativa de que venham respostas que o desenham 
como incapaz e mau. É preciso que nossa relação seja reas-
segurada e que o questionário adquira um significado de ins-
trumento de ajuda e superação. A resposta a ele é também 
inserida em nossos encontros com ele, de maneira mediada 
por nós, buscando a potencialização das relações. Este pro-
cesso todo, se bem conduzido, prepara a visita escolar, é de 
grande riqueza e costuma contribuir significativamente para 
que os trabalhos em OQE atinjam seus objetivos. 

O uso e o manejo do questionário não se restringem 
aos adolescentes, mas costumam estender-se a todos os 
atendidos, independentemente da faixa etária e do ano es-
colar. No caso de adolescentes, há uma especificidade: eles 
têm muitos professores, diferentemente dos menores. Para 
quem enviar o questionário? 

Coerentemente com nosso propósito de fortalecer a 
condição de sujeito dos participantes do processo, estuda-
mos e decidimos isso com o próprio adolescente e com seus 
responsáveis, elegendo os caminhos mais potentes para a 
consecução dos objetivos. Isto favorece as relações com os 
educadores.

Esta eleição também ocorre quando vamos contatar 
a escola para solicitar uma reunião. Em geral, escolhemos 
um professor com quem o adolescente tem uma relação de 
potência e aposta, um com quem haja impasses, paralisia 
e/ou conflitos e alguém da equipe gestora - a coordenadora 
pedagógica ou a diretora. É importante procurar garantir a 
presença de pessoas da escola que possam sustentar co-
tidianamente os movimentos de desenvolvimento e supera-
ção no ambiente escolar, para que a conquista da autonomia 
da rede de relações produtora da queixa aconteça. Apesar 
disso, frequentemente a reunião com a escola não acontece 
com a composição planejada. 

Como no caso do questionário, mediamos e poten-
cializamos as relações com a escola. Assim, este encontro é 
inserido nos trabalhos com o jovem e sua família. 
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Considerações finais
 Procuramos discutir as especificidades do atendi-

mento de adolescentes com queixas escolares, com o pro-
pósito de inspirar formas de intervir de outros psicólogos. 

Iniciando pela explicitação de nossa concepção de 
adolescência, discorremos sobre características relevantes 
do cenário escolar dos jovens em dificuldades na escola 
que vêm constituindo a demanda em OQE, a serem consi-
deradas em seu atendimento. A seguir, levantamos eixos e 
características de nossos trabalhos que vimos construindo 
na busca de contemplar as particularidades desta clientela. 

Estamos vivenciando um momento no qual a Psi-
cologia Escolar e Educacional busca construir e consolidar 
teorias e práticas profissionais mais condizentes com as 
necessidades contemporâneas, em uma perspectiva trans-
formadora. Para tal, entendemos que partilhar conceitos e 
intervenções que construímos pode ser útil para identificar-
mos coletivamente em que aspectos é preciso avançar. 

Acreditamos que, para consolidar formas de atendi-
mento que possam realmente se colocar a serviço do forta-
lecimento do adolescente e da superação das dificuldades 
na escolarização, é necessário que o psicólogo atue com 
criticidade, criatividade e sensibilidade. É necessária uma 
busca constante de adequação de ferramentas teórico-
-metodológicas a essa demanda, não importando onde esse 
profissional esteja inserido, se na Educação, na Saúde, na 
Assistência Social ou em outro campo qualquer em que seja 
convocado a pensar e atuar diante de questões escolares. 
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Resumo
O artigo apresenta a percepção de estudantes do Ensino Fundamental I sobre o processo de avaliação de sua aprendizagem. Realizou-se 
uma pesquisa qualitativa, com análise de estudo de caso descritivo. A seleção de instrumentos e técnicas de pesquisa incluiu entrevistas 
semiestruturadas, complemento de frases e mapas mentais. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de Educação Básica privada de 
Salvador-Bahia, coma  participação de onze sujeitos, entre os quais gestores e estudantes com idade entre seis e dez anos. Foi constatado que 
a escola possui proposta pedagógica humanista e gestores capacitados pedagogicamente, mas os estudantes consideram a avaliação como 
um instrumento de verificação tradicional com sobrecarga emocional e estressante. A avaliação não é percebida pelos estudantes como um 
mecanismo processual que integre sua aprendizagem. 
Palavras-chave: Avaliação, subjetividade, estudantes de ensino fundamental.

Elementary school students´perception towards their evaluation of learning
Abstract   
The purpose of this study was to investigate elementary school students’ perception of the  learning evaluation. A qualitative research was used with 
analysis of descriptive case study. The selection of instruments and research techniques included semi-structured interviews, mind maps and completing 
sentences. A research was conducted in private school in Salvador, Bahia with participation of 11 subjects, including school managers and students 
aged between 6 to 10 years. The school has pedagogical humanist and trained managers, but students consider the assessment as a traditional tool 
of evaluation , stressing and emotional overload. Students do not perceive  evaluation  as a procedural mechanism that integrates their learning.
Keywords: Evaluation, subjectivity, elementary school students.

Percepciones de estudiantes de la enseñanza fundamental sobre su 
evaluación de aprendizaje

Resumen    
El artículo presenta la percepción de estudiantes de la Enseñanza Fundamental I sobre el proceso de evaluación de su aprendizaje. Se realizó 
una investigación cualitativa, con análisis de estudio de caso descriptivo. La selección de instrumentos y técnicas de investigación incluyó 
entrevistas semi-estructuradas, complemento de frases y mapas mentales. La investigación se desarrolló en escuela de educación básica 
privada en Salvador-Bahía con participación de 11 sujetos, incluyendo gestores y estudiantes con edades entre 6 a 10 años. Se constató que la 
escuela tiene propuesta pedagógica humanista y gestores capacitados pedagógicamente, sin embargo los estudiantes consideran la evaluación 
un instrumento de verificación tradicional que genera sobrecarga emocional y estresante. La evaluación no es percibida por los estudiantes como 
un mecanismo procesal que integra su aprendizaje. 
Palabras Clave: Evaluación, subjetividad, estudiantes de primer grado.
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Introdução 
O objetivo deste artigo é analisar a percepção de 

crianças do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), com idade 
entre 6 e 10 anos, sobre o processo de avaliação de sua 
aprendizagem durante a rotina educacional de sua vida es-
colar. Durante a pesquisa buscou-se identificar os elementos 
que influenciam essa percepção e a concepção de avaliação 
de aprendizagem desses estudantes, e mapear as práticas 
e estratégias de avaliação de aprendizagem desenvolvidas 
na Ananda Escola e Centro de Estudos. Todos os objetivos 
da pesquisa são contemplados neste artigo.

A opção metodológica foi o Estudo de Caso descritivo 
com ênfase na análise qualitativa. A aplicação da pesquisa 
foi feita numa escola privada situada em um bairro periférico 
da cidade do Salvador-Bahia. Para a coleta de informações 
foram utilizados três tipos de instrumentos de pesquisa com 
onze sujeitos: nove estudantes, a diretora da escola e a co-
ordenadora pedagógica. 

O artigo está assim estruturado: a primeira se-
ção problematiza a discussão acadêmica sobre a relação 
estudante-professor e o papel da avaliação como elemento 
consolidador dessa relação; em seguida, fundamenta-se a 
construção do conceito de avaliação da aprendizagem pelos 
estudantes e sua aplicação no Ensino Fundamental; e final-
mente se apresenta o estudo de caso realizado na Escola 
onde se realizou a pesquisa e os resultados da investigação.

Percepções sobre a relação estudante-professor e 
o papel da avaliação

Pesquisas que tenham como foco a percepção de es-
tudantes sobre seu processo de avaliação são escassas na 
literatura brasileira, embora existam estudos consolidados so-
bre o fracasso escolar (Angelucci, 2004; Bossa, 2000, 2002; 
Damiani, 2006) e sua relação entre evasão e repetência. 

Essa discussão tem relação transversal com temáti-
cas de diferentes ordens, como dificuldades de aprendiza-
gem do estudante, inadequação do estudante às normas 
escolares, saúde psicológica do estudante e sua relação 
familiar, estratégias pedagógicas ineficientes e questões 
sociopolíticas de amplo espectro (Collares, 1996; Machado, 
1997; Patto, 1996).

Uma antiga pesquisa conduzida por Davidson e 
Lang (1960) analisou a percepção de estudantes sobre a 
interação com o professor e as expectativas dos professores 
sobre o desempenho acadêmico e o comportamento deles 
em sala de aula e o processo de ensino e aprendizagem. 

Mais recentemente Schiavoni e Martinelli (2005) e 
Martinelli e Schiavoni (2009) constaram os mesmos resul-
tados encontrados na década de 1960, segundo os quais, 
quanto maior o nível de dificuldade de aprendizagem dos 
participantes, menos positiva a percepção que eles têm so-
bre as expectativas dos professores a seu respeito. Além 
disso, o fator “comportamento em sala de aula” também é 

decisivo para a afirmação da percepção do estudante so-
bre a expectativa do professor - ou seja, se o estudante se 
autopercebe como “pouco comportado”, ele não alimenta 
expectativas positivas dos professores sobre seu próprio 
rendimento acadêmico.

Numa análise oposta - a percepção de professores 
sobre seus estudantes - os estudos de Schiavoni & Martinelli 
(2005) relataram que a motivação do professor, sua filosofia 
e prática educacional e suas estratégias de planejamento 
pedagógico são menos positivas para os estudantes com 
menor rendimento acadêmico.

Importa considerar que a relação entre expectativas 
dos professores e seus efeitos no processo de aprendizagem 
de seus alunos é objeto de discussões ampliadas, antigas e 
recentes, além de controvérsias sinalizadas por inadequa-
ção metodológica no levantamento de dados de pesquisa 
e  generalização de resultados alcançados (Franco, 2009). 

A análise da pesquisa desenvolvida por Collares 
(1995) é interessante por apresentar professores que no pri-
meiro bimestre do período letivo identificam estudantes que 
não conseguiriam aprender e/ou seriam reprovados ao final 
do ano. Os dados revelaram que 94,1% dos casos foram 
confirmados de forma “premonitória”. 

Baseada nos estudos de Pfromm Netto (1987) e Pozo 
(1996), Boruchovitch (1999) argumenta que as teorias de 
aprendizagem têm focalizado a interação entre o conteúdo a 
ser aprendido e os processos psicológicos necessários para 
aprender, enfatizando as análises sobre o modo pelo qual o 
estudante adquire, filtra, compreende e transforma a informa-
ção. 

A atividade docente não pode restringir-se ao pro-
cesso de ensino e transmissão de conhecimentos, mas 
deve contemplar também o desenvolvimento dos processos 
psicológicos pelos quais o conhecimento é adquirido pelo 
estudante (Pozo, 1996); e para que essa meta educacional 
seja atendida o processo de avaliação precisa deixar de 
ser uma das atividades da rotina curricular para tornar-se o 
centro do processo pedagógico. Afinal, a literatura aponta a 
necessidade de uma transformação prática no processo de 
avaliação de aprendizagem em prol de um processo de ava-
liação contínuo, e não pontual, que tenha como finalidade a 
orientação da aprendizagem e a verificação das competên-
cias adquiridas, e como um meio, e não um fim do processo 
de ensino-aprendizagem (Esteban, 2001, 2002; Luckesi, 
2008; Perrenoud, 1999). 

A construção do conceito de avaliação por 
estudantes do Ensino Fundamental

As recentes discussões sobre avaliação de apren-
dizagem sustentam que a avaliação é um meio e está de-
limitada por uma determinada teoria e uma determinada 
prática pedagógica (Caldeira, 1997). Consubstanciando 
essa afirmação, Chueiri (2008) mapeou quatro significados 
para a prática da avaliação, associando-as às respectivas 
concepções pedagógicas. 
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Para Chueiri (2008), examinar para avaliar é o pri-
meiro significado de avaliação escolar, e resgata as práticas 
dos séculos XVI e XVII com as configurações da atividade 
pedagógica produzidas pelos padres jesuítas. Nesse con-
texto a pedagogia é tradicional e a avaliação é reduzida a 
um exame escolar. 

O segundo significado, medir para avaliar, remete-
-se ao início do século XX, quando prevalecaram os testes 
padronizados para medir habilidades e aptidões dos estu-
dantes, inclusive os testes de inteligência psicométricos de 
Sperman (1904, 1907, 1913) e Binet e Simon (1905), ambos 
citados por Chueiri (2008). 

Dias Sobrinho (2003, p. 17) sustenta que na segunda 
dimensão a avaliação escolar se traduz basicamente em 
“testes de verificação, mensuração e quantificação de resul-
tados”, uma vez que a avaliação passa a ser utilizada como 
medida de desempenho dos estudantes, sem considerar a 
subjetividade do avaliador. Esse período molda a Pedagogia 
Tecnicista, que muito contribuiu com a Psicologia Comporta-
mental da aprendizagem.

O terceiro significado da avaliação escolar, avaliar 
para classificar ou para regular e o diploma/certificado, é o 
símbolo social que atesta que o seu portador está apto para 
desenvolver determinadas atividades, enfim, que foi classifi-
cado num conjunto de exames que lhe atesta uma formação. 
É a materialização da “nota”, a qual significa fonte de desejo e 
sofrimento dos estudantes (Chueiri, 2008; Perrenoud, 1999).

Como forma de ruptura das concepções pedagógicas 
de avaliação denominadas tecnicista e quantitativa, o quar-
to significado é avaliar para qualificar,  em que se discute a 
concepção qualitativa da avaliação que enfatiza o processo, 
e não o produto final, considerando a dimensão social da 
constituição da subjetividade do estudante. Assim, conclui 
Chueiri (2008, p. 61) que o conceito de avaliar para qualificar  
“exige que a questão metodológica da avaliação seja tratada 
com pluralidade e maior flexibilidade, a fim de contemplar as 
diferenças”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são a 
principal referência teórico-metodológica da prática pedagó-
gica da educação básica. Assim, a concepção de avaliação 
proposta pelos PCNs (Brasil, 1997) é contraposta à avalia-
ção tradicional, visto que percebe a primeira como uma peça 
integrante e intrínseca do processo educacional. Segundo 
os PCNs, a avaliação, não pode se restringir ao julgamento 
sobre sucessos ou fracassos do estudante, mas abranger 
a união de atuações com o papel de nutrir e direcionar a 
intervenção pedagógica. Deve acontecer “contínua e siste-
maticamente por meio da interpretação qualitativa do conhe-
cimento construído pelo aluno” (Brasil, 1997, p. 81). 

A literatura pedagógica da teoria de Piaget (1982) in-
dica que a avaliação de aprendizagem para estudantes em 
idade escolar do 1º ao 5º ano não é eficiente, porquanto nes-
sa fase eles se encontram no estágio operatório-concreto, 
em que dependem do mundo concreto para abstrair, por 
isso necessitam do estudo por comparação. Nesse período 
são necessárias experiências significativas que estimulem o 
processo de aprendizagem e construção de conhecimentos, 

desde quando o conteúdo é apreendido à medida que se 
relacionam com as concepções prévias ou espontâneas. 

O processo de aprendizagem não pode ser avaliado 
pontualmente, pois o desenvolvimento cognitivo do estudan-
te depende do processo de equilibração, no qual o sujeito 
constrói o conhecimento em ritmos diferentes. Para que uma 
avaliação do processo de aprendizagem seja feita de forma 
eficaz é necessário considerar três fatores. O primeiro é de 
natureza orgânica, representado pelo estágio de desenvol-
vimento neurológico do sujeito; o segundo é o de nature-
za social, e nele os processos de interação e transmissão 
sociocultural são efetivados com intensidades diferentes; e 
o último fator é de natureza interacionista, porquanto os su-
jeitos interagem com sujeitos e objetos para construir novos 
conhecimentos.

Dessa forma, o processo de equilibração de cada 
estudante ocorre ciclicamente e de forma variável, de modo 
que, em alguns casos, as intervenções pedagógicas são 
transformadas em aprendizagem significativa algum tempo 
depois de sua aplicação. Nesse contexto, um instrumento 
avaliativo caracterizado por uma prova ou exame traduz 
uma situação de aprendizagem momentânea, sem refletir o 
processo de forma global e contextualizada. 

Ao passarem pelo estágio operatório-concreto, os 
estudantes descobrem-se como pessoas, compreendem o 
mundo que os rodeia, assim como os fenômenos naturais 
e sociais e as semelhanças e diferenças nas formas mais 
abstratas, e fortalecem a relação com a leitura, a escrita e o 
cálculo. Esse processo lhes possibilita desenvolver uma visão 
mais crítica e lógica sobre os acontecimentos (Piaget, 1982).

Por outro lado, o Ensino Fundamental I não pode ser 
reduzido ao objetivo de saber ler, escrever e contar, nem ao 
exame periódico trimestral que testará essas capacidades. 
É necessário compreender as transformações pelas quais 
passam os estudantes nessa fase da vida, para auxiliá-los 
no seu desenvolvimento integral. 

Assim é imprescindível, no mínimo, diversificar as es-
tratégias de ensino-aprendizagem durante o processo edu-
cacional, uma vez que elas potencializam a aprendizagem e 
permitem que o estudante ultrapasse os limites pessoais e 
sociais e conquiste mais êxito escolar (Boruchovitch, 1993; 
Dembo, 1994).

Diante desse cenário, percebe-se a necessidade de 
refletir, mais que a respeito da validade da avaliação escolar, 
sobre os mecanismos e as formas de executar a avaliação, 
o sentido atribuído a ela e as influências que ela exerce na 
saúde psicológica do estudante do Ensino Fundamental. 

Funcionamento do processo de avaliação de 
ensino-aprendizagem na escola lócus da pesquisa

A Escola selecionada para realização da pesquisa 
adota a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1994, 
1995, 1998) como princípio epistemológico para a prática 
pedagógica da rotina escolar, e se propõe a desenvolver es-
tratégias de ensino-aprendizagem que auxiliem no processo 
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de despertar, desenvolver e construir a consciência do ser 
humano.

No tocante ao processo de avaliação, a Escola man-
tém equilíbrio entre as teorias pedagógicas anunciadas ante-
riormente, visto que realiza as tradicionais provas bimestrais, 
com um diferencial na forma como é utilizada com os estudan-
tes, porque há “[...] resgate do conhecimento dos sujeitos”. 

Como considera Habermas (1989), esse é um aspec-
to importante, pois coloca o ser humano no centro do inte-
resse do conhecimento. Afinal, o “resgate” tem o objetivo de 
fazer da avaliação escrita um momento de aprendizagem, e 
não um exame tenso e classificatório.

Os estudantes realizam mensalmente atividades de 
testagem pautadas pelos princípios pedagógicos da caixa 
piagetiana, material desenvolvido com base nos conceitos 
matemáticos, a saber: classificação, seriação, sequencia-
ção, comparação e conservação (Piaget, 1982). Tais ativida-
des destinam-se a identificar os estágios da aprendizagem 
dos estudantes e a melhor maneira de intervir com os estí-
mulos e recursos adequados a cada estudante, consideran-
do o seu desenvolvimento cognitivo.

Focada especialmente na avaliação de aprendiza-
gem, a prática da escola acontece da seguinte forma: os 
estudantes realizam a avaliação escrita, por disciplina, sem 
fazer consulta a materiais; em um encontro seguinte, depois 
de o professor corrigir todas as avaliações da turma, é dada 
aos estudantes a oportunidade de realizar o “resgate do co-
nhecimento”. 

No momento do “resgate” os estudantes analisam o 
que fizeram na avaliação, guiando-se pelos registros escri-
tos do professor, que os orientam sobre como encontrar as 
respostas corretas nas suas fontes de estudo. Assim, du-
rante toda a aula os estudantes leem as considerações do 
professor e refazem as questões que eventualmente tenham 
ficado incompletas e/ou incorretas, com foco exclusivo na 
aprendizagem dos conteúdos deficitários, porquanto não 
existe atribuição direta de notas para as questões refeitas. 

Com a realização do “resgate” o estudante ganha em 
dois sentidos: na consolidação do conhecimento e na avalia-
ção qualitativa do professor, que pode ser decisiva para que 
o estudante alcance a média escolar, que é 7,0 (sete). Cabe 
esclarecer que nesses registros do professor nas avaliações 
escritas não existem menções à nota do estudante, embora 
as notas sejam registradas no diário de classe. O estudante 
só tem acesso à sua nota por meio do boletim escolar entre-
gue aos pais/responsáveis ou quando pergunta diretamente 
ao professor, o qual informa oralmente. 

Ao final do “resgate” a nota do estudante é atribuída 
através da análise quantitativa do aproveitamento direto na 
avaliação escrita, somada a uma análise qualitativa. Esta úl-
tima é caracterizada pela possibilidade de aumentar a nota 
do estudante caso o professor perceba melhoria real entre o 
conhecimento construído inicial e o final. 

Além dessa abordagem diferenciada na condução da 
realização da prova, o professor registra diariamente, em um 
quadro individual desenvolvido pela coordenação pedagó-
gica, a relação das suficiências e deficiências do estudante 

nas dimensões social, cognitiva e motora. Com essa análise 
e um eficaz acompanhamento da coordenação pedagógica, 
o professor planeja suas aulas buscando sanar as deficiên-
cias “diagnosticadas”. 

O processo de avaliação de aprendizagem conta ain-
da com a autoavaliação, que ocorre ao final de cada etapa. 
Nesta autoavaliação os educandos refletem sobre quesitos 
como pontualidade, assiduidade, organização dos traba-
lhos, participação em sala e relacionamento com o professor 
e amigos, relatando em conversa coletiva o que precisa ser 
melhorado para a próxima etapa (bimestre). Esse momento 
de autoavaliação contribui para a avaliação qualitativa rea-
lizada pelo professor caso haja necessidade e seja justo o 
eventual aumento de notas.

Método
A pesquisa foi realizada em uma escola privada, de 

Ensino Fundamental, situada na cidade do Salvador, Bahia. 
Fundada em 1996, em 2012 possuía 131 estudantes, sendo 
54 do Ensino Fundamental 1, e nove docentes, que, além 
de facilitar o processo de ensino-aprendizagem ,também 
atuavam como responsáveis pelos núcleos de formação e 
capacitação pedagógica, os quais se dedicam ao estudo 
das seguintes temáticas: Artes, Alfabetização, Consciência, 
Criatividade, Genialidade, Inteligência, Língua Portuguesa, 
Lúdico e Psicomotricidade. Os núcleos atuam como centros 
de formação pedagógica continuada do corpo docente e são 
abertos à sociedade em geral (estudantes, pesquisadores 
e afins).

Para atender aos objetivos propostos foi adotado o 
Estudo de Caso Descritivo (Stake, 2007; Yin, 2003), com 
ênfase na análise qualitativa e embasada em González Rey 
(2005a, 2005b). Tal escolha deveu-se ao fato de esse tipo 
de investigação distinguir-se pela sua ênfase no tratamento 
holístico dos fenômenos e possibilitar interpretação da reali-
dade em processo contínuo de construção e refinamento. É 
importante entender que cada sujeito partícipe da pesquisa 
foi compreendido como um microcaso que favorece a com-
posição do macroestudo de caso.

Sujeitos

Esta pesquisa contou com a participação de onze 
sujeitos, a saber, nove estudantes do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) da faixa etária de 6 a 10 anos (seis do sexo 
feminino três do sexo masculino), a diretora da escola e a 
coordenadora pedagógica desse nível de ensino. 

Todos os estudantes estudam nessa escola pelo me-
nos há três anos; a diretora e a coordenadora pedagógica são 
fundadoras da Escola e possuem graduação em pedagogia 
e pós-graduação lato sensu específica da área de educação 
e formação de professores. Tal caracterização do público 
partícipe da pesquisa possibilita uma melhor compreensão da 
prática de avaliação de aprendizagem da escola.
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Os estudantes sujeitos da pesquisa não foram carac-
terizados individualmente por decisão das pesquisadoras, 
com o intuito de manter em sigilo as suas identidades. A 
garantia do anonimato foi fator decisivo para a participação 
dos estudantes de uma forma mais sincera e livre, uma vez 
que eles mesmos ficaram inicialmente receosos de que seus 
pais descobrissem o que eles falariam durante a pesquisa.

Em atendimento à Resolução nº 196 do Conselho 
Nacional de Saúde 196, o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido foi assinado pelos pais ou responsáveis legais 
dos estudantes, assinatura que foi adotada como critério 
para a participação dos estudantes na pesquisa. O termo foi 
enviado para a residência dos estudantes juntamente com 
um material explicativo sobre a pesquisa, seus objetivos e 
método de realização. A assinatura do Termo autorizou a 
gravação em áudio de todos os momentos, resguardando-
-se a identificação. Evidentemente, foi facultado a todos os 
estudantes desistir da participação da pesquisa em qualquer 
momento ou deixar de fornecer informações que eles julgas-
sem inadequadas ou inconvenientes.

Instrumentos de coleta de dados/Informações

Considerando os constructos teóricos que norteiam 
a abordagem da epistemologia qualitativa os instrumentos 
de geração de informações combinaram análises individuais 
com diferentes formas livres de expressão. 

Entende-se que cada instrumento representa apenas 
o meio pelo qual se procura provocar a expressão do outro 
sujeito, apoia-se em expressões simbólicas diferenciadas 
das pessoas e faz parte de um sistema pelo qual os sujeitos 
e as subjetividades interagem, dando origem a um único 
sistema de informação (González Rey, 2005a). 

Assim, a geração de informações durante a pesquisa 
se deu através dos seguintes instrumentos: 1-  entrevista se-
miestruturada (ES) com todos os sujeitos (direção, coorde-
nação pedagógica e estudantes); 2- complemento de frases 
(CF), somente com estudantes do 3º ao 5º ano; e 3-  mapa 
mental (MM), somente com estudantes do 1º e 2º anos.

Procedimentos de coleta de dados/informações

A pesquisa foi estruturada em quatro fases, com a 
utilização de três instrumentos de pesquisa aplicados indivi-
dualmente. Na primeira fase foi desenvolvido um projeto da 
pesquisa que foi apresentado formalmente pelas pesquisa-
doras à diretora da escola, para esclarecimentos e pedido 
de autorização para realizar a pesquisa. 

Após a aprovação da direção da escola para realizar 
a pesquisa, foi agendada reunião para a realização de en-
trevista semiestruturada com a diretora, para compreensão 
das bases teórico-práticas do processo de avaliação de 
aprendizagem da escola. Em outra data agendada foi re-
alizada a entrevista semiestruturada com a coordenadora 
pedagógica do Ensino Fundamental I, para apresentação e 

contextualização do funcionamento das ações de avaliação 
do processo educacional da escola.

Após entendimento da direção da escola sobre 
a metodologia e os instrumentos de pesquisa que seriam 
adotados, foi feita a divulgação interna junto às professoras 
do Ensino Fundamental I, com a solicitação de apoio para 
distribuição de um resumo do projeto de pesquisa e uma 
cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nas 
agendas escolares de todos os estudantes matriculados. 

A esses documentos foi anexado um bilhete redigido 
de próprio punho pelas professoras para ser lido e, caso os 
pais ou responsáveis legais permitissem a participação do 
estudante na pesquisa, este o devolvesse devidamente as-
sinado. As pesquisadoras estabeleceram um prazo de vinte 
dias para devolução dos termos assinados e disponibiliza-
ram e-mail pessoal e telefone para sanar dúvidas dos pais 
ou responsáveis legais. Esse tempo de resposta dos pais 
definiu o número de participantes da pesquisa. 

A segunda fase deu-se com a realização de um pré-
-teste dos instrumentos desenvolvidos com estudantes da 
mesma faixa etária de outra escola de Educação Básica, o 
qual proporcionou às pesquisadoras a percepção quanto à 
melhor maneira de abordar as temáticas dos instrumentos 
com estudantes desse nível de ensino, tendo em vista suas 
necessidades e o cuidado que demandam no momento da 
aplicação.

Durante a terceira fase foram realizadas as entrevis-
tas com os estudantes autorizados por seus responsáveis 
legais, após as quais se solicitava a construção do mapa 
mental ou a complementação de frases, a depender do ano 
escolar. Todos os encontros com os sujeitos da pesquisa 
foram realizados nas dependências da escola, em horário 
que não prejudicasse sua frequência ou rendimento escolar. 
As crianças foram entrevistadas em salas de aula vazias ou 
no espaço da ludoteca, sempre de forma que cada criança 
ficasse sozinha com as pesquisadoras. 

Os dias e horários das entrevistas e aplicação dos 
instrumentos foram agendados com as professoras respon-
sáveis por cada série. Cada entrevista durou, em média, 
trinta minutos, porque dependia da tolerância e do poder de 
concentração de cada estudante. Os mais jovens não con-
seguiam ficar falando sobre o assunto durante todo o tempo, 
enquanto os mais velhos tinham paciência para dialogar 
sobre o assunto de forma mais detalhada. 

Com os estudantes do 1º e 2º anos foi utilizado o 
mapa mental. As pesquisadoras solicitavam que os estu-
dantes desenhassem, numa folha de papel em branco, sem 
pauta e sem molduras, como se sentiam no momento ou no 
dia da avaliação. O mapa mental foi escolhido numa tentati-
va de compreender o mundo do estudante a partir do olhar 
daquele que nele vive através de uma atividade lúdica, uma 
vez que a imagem transformada em desenho fornece infor-
mações sobre como o sujeito percebe e vivencia a avaliação 
de aprendizagem (Swan, 1997).

Com os estudantes do 3º ao 5º anos foi aplicada a 
complementação de frases, composta por 72 indutores de 
frases curtos, que “promovem a exposição rápida do sentido 
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subjetivo individual que o sujeito atribui ao tema de pesquisa 
em questão” (González Rey, 2005b, p. 57). Esses indutores 
tinham foco nas ações de avaliação e mesclavam frases 
sobre sentimentos, família, escola e dedicação aos estudos 
escolares. Sua aplicação foi associada a um jogo lúdico no 
qual as pesquisadoras perguntavam e eles respondiam com 
rapidez, facultando-se ao estudante pular para próxima fra-
se e voltar a respondê-la depois.

A entrevista realizada com todos os estudantes teve 
foco na percepção sobre o processo de avaliação de apren-
dizagem e foi considerada um momento propício para a ex-
pressão da subjetividade individual dos sujeitos da pesquisa 
(González Rey, 2005b). Para interpretação dessas entre-
vistas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, com o 
objetivo de realizar a leitura das entrelinhas expressas pelos 
sujeitos de pesquisa (Lakatos & Marconi, 2010). 

Todas elas só começaram a ser realizadas com total 
entendimento dos sujeitos sobre a pesquisa e a apresenta-
ção pessoal da entrevistadora, que, em alguns casos, con-
tou com a colaboração da professora da turma. É importante 
dizer que nos sujeitos do 1º ano a formalidade da entrevista 
gerou inibição. Assim, para geração das informações ne-
cessárias, a professora da turma foi convidada a participar 
como ouvinte da entrevista, para dar mais segurança ao 
estudante, e enquanto este construía o mapa mental, as 
pesquisadoras conseguiram as informações necessárias 
numa conversa informal.

Durante a quarta fase, as informações geradas atra-
vés dos instrumentos foram analisadas e categorizadas, 
para conclusão da pesquisa. Para desfecho foi agendada 
uma reunião com a direção e a coordenação pedagógica 
da escola para a entrega de um relatório da pesquisa com 
as informações geradas e para agradecimentos. O relató-
rio, além de sintetizar os resultados da pesquisa, registrou 
contribuições às reflexões sobre o processo de avaliação de 
aprendizagem que são realizadas no âmbito das ações de 
planejamento pedagógico.

Resultados
As informações geradas pela pesquisa foram orga-

nizadas em três categorias de análise, de acordo com os 
objetivos da pesquisa: (a) elementos que influenciam a per-
cepção do processo de avaliação de aprendizagem por par-
te dos educandos; (b) elementos que influenciam na cons-
trução da concepção sobre a avaliação de aprendizagem; 
(c) as práticas e estratégias de avaliação de aprendizagem 
voltadas para o Ensino Fundamental. Para ilustrar as dimen-
sões citadas serão apresentados trechos de informações 
geradas pelos instrumentos. 

Ao analisarem-se os elementos que influenciam a 
percepção dos estudantes sobre o processo de avaliação de 
aprendizagem, observou-se que a tensão e a ansiedade são 
constantes tanto na situação de avaliação quanto com no 
tocante ao atendimento às expectativas geradas pelos pais.

São apresentados, a seguir, alguns depoimentos dos 
estudantes quanto às sensações geradas no dia da avalia-
ção escrita:

No dia da avaliação fico bem nervosa (estudante do 5º ano 
- 10 anos).

No dia fico nervoso, com medo de não dar certo (estudante 
do 3º ano - 8 anos).

Me sinto meio triste [...] (estudante do 1º ano - 6 anos).

Fico nervoso no dia de avaliação [...] quando termino, sinto 
um alívio [...]. Quando esqueço um assunto na hora da 
avaliação fico muito nervosa. (estudante do 4º ano - 9 anos).

O dia de avaliação é agoniante [...] no dia de avaliação fico 
suando [...] sofro quando faço avaliação (estudante do 4º 
ano - 9 anos).

Seguem-se alguns depoimentos das crianças sobre 
a reação dos pais diante do boletim escolar:

Se a nota for ruim, eles brigam. Não sei por que agem assim 
(estudante do 3º ano - 8 anos).

É minha mãe que olha minhas notas. Se a nota for boa, ela 
me dá direitos, se for ruim, ela tira os direitos (estudante do 
1º ano - 6 anos).

Se a nota for boa, minha mãe diz: “muito bem”. Se for ruim: 
“não gostei disso” (estudante do 1º ano - 6 anos).

No dia de receber o boletim fico angustiada (estudante do 5º 
ano - 10 anos).

No dia de receber o boletim fico ansiosa (estudante do 4º 
ano - 9 anos).

Observa-se que não houve qualquer menção a puni-
ções físicas ou castigos por baixo rendimento escolar, mas 
somente reclamações orais e estímulo verbal para melhoria 
das notas.

Quanto aos elementos que influenciam na cons-
trução da concepção sobre a avaliação de aprendizagem, 
verificou-se que noção de exame escolar ainda é muito forte 
na cultura escolar. Além disso, o estudo é reconhecido por 
todos eles como uma atividade importante para a vida.

Outros depoimentos destacam as ideias que limitam 
o processo de avaliação, à prova:

A avaliação é uma prova (estudante do 5º ano - 10 anos).

A avaliação é [...] não sei bem, prova ou atividade (estudante 
do 3º ano - 8 anos).
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É uma atividade que a gente faz sozinho sem ninguém poder 
ajudar (estudante do 1º ano - 6 anos).

É uma atividade que se faz sozinho (estudante do 1º ano - 6 
anos).

É quando testamos o conhecimento, o que aprendemos 
(estudante do 5º ano, 10 anos).

Foram ricos os depoimentos sobre a importância de 
estudar:

Estudar é importante. É bom aprender a ler e escrever [...] 
quando se está perdido, saber ler o mapa e se achar é 
ótimo. Gosto de estudar às vezes. Às vezes é chato, tipo em 
História [...] (estudante do 3º ano - 8 anos).

Estudar é muito importante. Eu gosto de estudar, mas não 
sei o por quê  (estudante do 1º ano - 6 anos).

É importante e eu gosto de estudar. Porque sim (estudante 
do 1º ano - 6 anos).

Estudar é importante, pois todo mundo precisa se educar e 
o estudo faz parte da educação. Gosto de estudar, porque 
sempre quero aprender. (estudante do 5º ano - 10 anos).

Em relação às práticas e estratégias de avaliação 
do processo de aprendizagem referentes ao Ensino Funda-
mental, destaca-se:

 - Quando a Avaliação se torna interessante:

Gosto da avaliação de Ciências, porque é mais fácil 
(estudante do 5º ano - 10 anos).

Às vezes gosto de fazer avaliação, não gosto muito porque 
dá trabalho (estudante do 3º ano - 8 anos).

Eu gostaria que a avaliação fosse fácil (estudante do 4º ano 
- 9 anos).

- Quanto à competição entre notas:

Quando os colegas perguntam sobre minhas notas eu enrolo 
[...]. Quando alguém entrega a avaliação antes de mim, faço 
mais rápido (estudante do 5º ano - 10 anos).

Quando os colegas perguntam sobre minhas notas eu não 
digo. (estudante do 4º ano - 9 anos).

Fico alegre quando tenho nota alta [...]. Quando sou a última 
a entregar a avaliação, fico triste (estudante do 1º ano - 6 
anos).

Análise e discussão
Em decorrência da prática enraizada historicamente 

em nossa sociedade, a avaliação tornou-se um momento 
que gera no indivíduo desconforto, tensão, medo e angústia, 
e acentua uma conduta competitiva. Essa maneira de avaliar 
é reflexo tanto das estratégias avaliativas que se reduzam a 
questões de múltipla escolha, quanto da maneira de querer 
medir uma única resposta de um estudante, sem considerar 
“todo” o seu processo de construção. 

A expectativa inicial das pesquisadoras era que o 
clima em torno da avaliação fosse ameno ou que a tensão 
em data prévia fosse minimizada em função da filosofia 
da escola e da estratégia do “resgate do conhecimento” e 
da dimensão qualitativa do processo de avaliação; porém, 
embora a metodologia de avaliação de aprendizagem de-
monstre preocupação com o desenvolvimento da criança, 
não fomente a divulgação de notas entre colegas, tampouco 
faça uma classificação dos “melhores estudantes” por meio 
de notas, existe uma atmosfera de tensão e competitividade 
que ronda o processo avaliativo de igual forma em todos os 
anos do Ensino Fundamental I. 

A diretora da escola e a coordenadora pedagógica 
demonstraram clareza e domínio teórico da literatura peda-
gógica referente à discussão sobre o processo de avalia-
ção, declarando que a avaliação não pode se restringir à 
aplicação de um instrumento numa determinada data, mas 
sobretudo, deve ser um processo no qual o estudante aceite 
participar ativamente da ação educativa de forma consciente 
e crítica do seu papel enquanto sujeito inserido num grupo. 

É de entendimento das gestoras da escola que não 
se avalia para classificar estudantes, tampouco para estig-
matizar, amedrontar, muito menos para se castigar psico-
logicamente. Ainda assim, quando os estudantes vivem os 
momentos da avaliação, demonstraram passar por senti-
mentos de ansiedade, medo e outras emoções estressan-
tes, que estiveram presentes em todos os sujeitos pesquisa-
dos. Esses sentimentos refletem a percepção negativa que 
possuem sobre a realização de uma avaliação, ainda que 
eles participem de um contexto pedagógico de acolhimento, 
diálogo e humanização.

Para os mais jovens, a tensão maior é “fazer uma 
atividade sozinho(a)”, como relatou uma criança do 1º ano. 
Para as crianças do 4º e 5º anos, o momento da avaliação 
é percebido quando a professora fica supervisionando a tur-
ma, para não haver consultas paralelas. A professora aten-
ciosa e dedicada transforma-se num agente regulador de 
conduta, exigindo a realização da prova de forma individual 
e sem consulta a livros ou colegas de classe.

Um momento que chama a atenção é aquele em que 
os primeiros colegas começam a entregar a avaliação. A 
pesquisa revelou que isso desencadeia um processo pes-
soal de geração de dúvidas sobre seu processo de autoa-
prendizagem e velocidade para realização das proposições 
avaliativas. Esse processo levanta dúvidas sobre a dificulda-
de pessoal de cada um no andamento da própria avaliação 
e tende a aumentar a tensão. Para os estudantes do Ensino 
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Fundamental que participaram da pesquisa, a prova é “boa” 
quando é “fácil” e por isso se faz “rápido”. Não houve a asso-
ciação entre a velocidade ou grau de dificuldade teórica para 
realização da prova e o nível de aprendizagem do conteúdo 
que está sendo avaliado.

Há ainda a dimensão do relacionamento com os 
pais, que pode ser traduzido como o propulsor da geração 
de medo, porquanto as crianças tendem a se cobrar bom 
desempenho para atender às expectativas dos progenito-
res. Isso acarreta outro tipo de associação, expresso pelos 
estudantes ao relatarem seu relacionamento familiar. Para 
os estudantes, os pais apreciam o resultado e lhes dedicam 
atenção e elogios somente quando eles atingem bons re-
sultados nas avaliações, sem compreender que o processo 
avaliativo nesse nível de ensino não se restringe à nota de 
um instrumento de avaliação, que geralmente são provas. 

Luckesi (2008), ao traçar as características de uma 
avaliação com caráter de prova ou exame, lista os possíveis 
motivos desse comportamento, a saber: o exame tem por 
objetivo julgar e, consequentemente, aprovar ou reprovar o 
estudante; o exame é pontual, porquanto o estudante deve 
saber a resposta das questões no momento das provas e 
testes, no aqui e agora; o exame é classificatório; o exame é 
seletivo, na medida em que exclui aquele “que não sabe”; e 
o exame dá fundamento a uma prática pedagógica autoritá-
ria, uma vez que se torna um instrumento de poder.

Uma análise a partir desse ângulo já resultaria nas 
manifestações comportamentais observadas nos sujeitos da 
pesquisa, porquanto:

• quando julgados, os sujeitos alimentam em si a 
ansiedade pela aprovação e o medo da repro-
vação, fazendo do aprendizado um processo 
estressante e não prazeroso; 

• o momento do exame gera a expectativa de, 
principalmente, memorizar todo o conhecimento 
possível, para obter as respostas que serão co-
bradas nas questões e, consequentemente, de 
não esquecê-las; 

• a partir do momento em que o exame classifica, 
traça o padrão do que é o melhor e do que é o 
pior, ele gera nos indivíduos uma inevitável com-
petitividade; 

• à medida que exclui os indivíduos que não atin-
gem o padrão determinado, a prova causa repul-
são pelos estudos por parte de quem se sente 
incapaz de alcançar tal padrão; 

• se a prática pedagógica é autoritária, o estu-
dante tende a desmotivar-se pelo estudo e pelo 
ambiente escolar.

Importante considerar também que a prova se torna 
agradável para os estudantes quando eles têm facilidade em 

compreender as questões e afinidade com seus professo-
res. O estudo é o elemento central do processo de avaliação 
e é compreendido como fator importante, mas sem aprofun-
damento. Percebe-se que há um discurso reproduzido pelos 
pais, uma vez que os estudantes não expressam com pro-
priedade as justificativas para a continuidade dos estudos. 

Conclusão
As experiências relatadas por educadores e coorde-

nadores de escolas brasileiras já demonstram que a prática 
da prova tem se tornado obsoleta, e existem tentativas de 
modificar esse sistema classificatório e excludente ao qual 
a sociedade esteve submissa durante tanto tempo. Não 
obstante, o que tem sido verificado é que a avaliação ainda 
é realizada nos moldes da educação tradicional, a qual valo-
riza a memorização dos conteúdos e o acúmulo de conheci-
mentos quase sempre sem nexos com a vida. 

Com a realização da presente pesquisa registrou-se 
que o processo de avaliação “agradável” está associado à 
situação de o estudante conseguir aprender o conteúdo da 
disciplina e assim obter melhor desenvoltura para realizar a 
prova, em termos de tempo de realização da avaliação e de 
garantia de sucesso. Por outro lado, torna-se desagradável 
em relação à sobrecarga emocional depositada pelos pais e 
ao dilema psicológico no atendimento às expectativas deles, 
porquanto sabem que, caso a meta seja atingida, a nota alta 
reverte-se em recompensas como acesso ao videogame, 
presentes e televisão.

Constatou-se que, mesmo que a escola tenha uma 
proposta pedagógica diferenciada, que os educadores tenham 
formação continuada e que exista preocupação da coordena-
ção pedagógica em desenvolver um projeto de avaliação pau-
tado por princípios pedagógicos consolidados, a cultura social 
e a expectativa dos pais continuam transformando a avaliação 
numa atividade que gera desconforto e estresse.

Assim, impõe-se ao contexto escolar e a todos os 
sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem o desafio 
de desenvolver uma avaliação que tenha, cada vez mais, a 
colaboração da família dos estudantes com foco na compre-
ensão coletiva da importância da construção e reconstrução 
de conhecimentos intelectivos e humanos.
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Educação inclusiva:  
formação de atitudes na educação infantil
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Resumo

Este estudo teve como objetivo conhecer os efeitos da convivência em creches e pré-escolas inclusivas sobre a formação das crianças no que 
diz respeito à aceitação das diferenças. A pesquisa foi realizada com base em uma abordagem qualitativa. Foram entrevistados seis alunos(as) 
do ensino fundamental, egressos(as) entre 2003 e 2009 de uma mesma creche pública com características de ambiente inclusivo. A análise 
dos dados foi feita com base na Teoria Crítica da Sociedade, que tem como pressuposto a relevância dos processos formativos na primeira 
infância iluminados pelas investigações da psicanálise. Os resultados apontam que a educação infantil inclusiva tem um papel significativo no 
fortalecimento das experiências infantis e na manutenção de uma abertura ao outro que permanece ao longo da vida. Indicam também que, 
independentemente dos valores e atitudes presentes no ambiente familiar, há algo comum na educação dessas crianças para o qual a escola 
exerce forte determinação. 
Palavras-chave: Educação inclusiva, educação infantil, preconceito.

Inclusive education: educational attitudes in children´s education 
Abstract

In this work we  study the longitudinal effects of acquaintance among children at inclusive daycare centers and kindergarten. We are interested 
in investigate the acceptance of differences. Therefore based on a qualitative research, six elementary school students were interviewed, after 
they have dropped from the same public inclusive daycare between 2003 and 2009. The analysis was based on the Critical Theory of Society, 
that presumes how the formative process in first childhood is relevant when considered by psychoanalytic investigations. The results point to the 
inclusive childhood education as taking a significant  role to convey a formative attitude for openness before the different other throughout life. 
At the same time, the results also indicate that there is something in common in those children’s education that shows how the school is strongly 
determinant for values and attitudes, independently of familiar values. 
Keywords: Inclusive education, early childhood education, prejudice.

Educación inclusiva: formación de actitudes en la educación infantil
Resumen

Este estudio tuvo como objetivo conocer los efectos de la convivencia en guarderías y jardines de infancia que trabajan con educación inclusiva 
sobre la formación de los niños con respecto a la aceptación de las diferencias. La investigación se realizó con base en enfoque cualitativo. Se 
entrevistaron seis alumnos de la enseñanza fundamental, egresos entre 2003 y 2009, de una guardería pública con características de ambiente 
inclusivo. El análisis de los datos se realizó con base en la Teoría Crítica de la Sociedad que presupone la relevancia de los procesos formativos 
en la primera infancia iluminados por investigaciones del psicoanálisis. Los resultados indican que la educación infantil inclusiva tiene papel 
significativo en el fortalecimiento de experiencias infantiles y mantienen una abertura al otro que permanece a lo largo de la vida. Señalan también 
que de modo independiente de valores y actitudes presentes en el ambiente familiar hay algo común en la educación de esos niños para lo cual 
la escuela ejerce fuerte determinación. 
Palabras Clave: Educación inclusiva, crianza del niño, prejuicio.
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Introdução
Em 1990, o Brasil fez a opção pela construção de um 

sistema educacional inclusivo ao concordar com a Declara-
ção Mundial de Educação para Todos, na conferência mun-
dial da UNESCO, realizada na Tailândia. Ao se tornar signa-
tário da Declaração de Salamanca e se enquadrar na  Ação 
na Área das Necessidades Educativas Especiais (UNESCO, 
1994), o país reafirmou esse compromisso, dando visibili-
dade à Educação Especial. Desde então, instalou-se um 
processo de profundas transformações no sistema educa-
cional brasileiro, que teve como desdobramento mudanças 
na legislação e na elaboração de diretrizes nacionais para 
a educação, todas elas norteadas pela ideia da educação 
inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal - LDB 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
– Adaptações Curriculares: estratégias para a educação de 
alunos com necessidades educacionais especiais, em 1998, 
e as Diretrizes para a Educação Especial na Educação Bási-
ca, em 2001, entre outras, refletem essas mudanças. 

Para alcançar os objetivos de uma educação inclu-
siva, o preconceito está entre as barreiras mais difíceis de 
enfrentar. Este consiste num prejulgamento, formado inde-
pendentemente da experiência e da reflexão, que predispõe 
o indivíduo preconceituoso a agir em relação a alvos espe-
cíficos (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson, & Sanford, 
1965; Amaral, 1995; Crochík, 2006). Essa predisposição 
oferece resistência à mudança e se caracteriza como defe-
sa psicológica contra um sentimento de ameaça de origem 
social. O preconceito é uma atitude que, dependendo das 
condições, pode manter-se oculta e estar em contradição 
com a ação manifesta. 

O preconceito, embora se manifeste no indivíduo, 
não é inato, o que leva à necessidade de refletir sobre o pro-
cesso de socialização e buscar os determinantes presentes 
na cultura que levam à necessidade de aderir a ele (Crochík, 
2006). A possibilidade de abertura à experiência com aquele 
que é alvo de preconceito parece ser o único caminho efeti-
vo para a superação dessa barreira. Assim o maior desafio 
da inclusão é a mudança de atitudes no sentido de criar uma 
predisposição para o acolhimento das diferenças. A ideia 
de acolhimento traz o sentido de cuidado, que pressupõe 
o reconhecimento e legitimação das necessidades de cada 
um, caracterizando-se como ação humanizada, contrária 
à indiferença presente no ambiente social. Para Adorno 
(1995), a frieza se tornou um traço básico da constituição 
humana em nossa sociedade, o que o levou a destacar a 
importância da educação na primeira infância como forma 
de fortalecer a identificação entre as pessoas. É na infância 
que se forma o caráter, e as experiências infantis possuem 
valor determinante e fundante do psiquismo (Freud, 1980). A 
Educação Infantil parece, assim, ser um lugar e um momen-
to cuja importância merece destaque para os propósitos da 
educação inclusiva. 

O presente estudo tem como hipótese que, se houver 
a oportunidade de convívio entre crianças normais e aquelas 
significativamente diferentes do ponto de vista social, eco-

nômico, físico, religioso, etc., em condições de igualdade na 
infância, essas experiências servirão de referência e man-
terão a predisposição de abertura ao diferente ao longo da 
vida. 

Nesta pesquisa, na análise das entrevistas utilizamos 
o conceito de diferença significativa, o qual deve ser expli-
citado fazendo-se primeiramente a distinção entre desigual-
dades e diferenças. A desigualdade acontece nas relações 
quando atribuímos valores às diferenças. Um dos objetivos 
mais importantes da inclusão é estabelecer a igualdade nas 
relações, de modo que haja respeito mútuo num plano ho-
rizontal em que a participação de cada um tenha o mesmo 
valor que a de todos os outros. As diferenças devem ser 
entendidas no plano da horizontalidade das relações. É a 
partir da consideração sobre a importância da igualdade que 
Amaral (1995, 1998) chama a atenção para as diferenças 
significativas. Estas se estabelecem no plano das diferenças 
(e não das desigualdades), a partir da consideração de que 
há diferenças que não pertencem ao plano da normalidade, 
o que define, entre as diferenças, aquelas que são mais sig-
nificativas: as anormais. O conceito de normalidade regula 
as relações sociais em todos os planos, nesse sentido o 
normal existe e não deve ser colocado entre aspas.

Jones (2005) ressalta a importância de ouvir as contri-
buições que as crianças podem dar para o desenvolvimento 
de processos inclusivos. Além disso, enfatiza a necessidade 
de que todas as crianças aprendam a reconhecer os pontos 
fortes e as possíveis contribuições das crianças com defici-
ência nos processos grupais, e não apenas de ajudá-las em 
suas dificuldades. O conhecimento sobre a aceitação e a 
credibilidade dos alunos normais a respeito dos alunos com 
deficiência e outras necessidades especiais é fundamental 
para o sucesso do processo de inclusão escolar (Carpenter, 
2005; Sekkel, 2003; Tessaro, Waricoda, Rosa, & Bolonheis, 
2005). 

Batista e Enumo (2004) afirmam que não é suficiente 
intervir somente junto aos alunos com deficiência, é também 
necessária a intervenção junto aos colegas que convivem 
com eles para garantir que sejam de fato incluídos. Verifi-
cou-se que os alunos são incluídos fisicamente, mas não 
emocional e socialmente. Assim sendo, cabe aos adultos 
promover ações com o objetivo de superar essas dificulda-
des.  

Estudos como o de Tessaro e cols. (2005, p.113), 
segundo os quais “a maioria dos alunos sem necessidades 
especiais é favorável à inclusão escolar e possuem senti-
mentos positivos em relação a esse processo”, mostram, 
por exemplo, que é importante indagar se as respostas dos 
alunos aos questionários expressam a atitude deles em re-
lação aos alunos com deficiência ou se suas falas apenas 
reproduzem um discurso oficial e respondem ao que se 
espera deles. 

Dessa forma, tais estudos são importantes para dar 
destaque às diferentes questões presentes nos processos 
inclusivos evidenciando a complexidade do tema, que deve 
ser considerada no desenvolvimento da presente pesquisa. 
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Objetivos
O presente estudo pretende conhecer os efeitos da 

convivência em creches e pré-escolas inclusivas sobre a 
formação das crianças no que diz respeito à aceitação das 
diferenças e à superação de barreiras atitudinais em rela-
ção às pessoas significativamente diferentes. São objetivos 
específicos conhecer a atitude de alunos do Ensino Funda-
mental que frequentaram creche ou pré-escola inclusiva em 
relação aos colegas significativamente diferentes e buscar 
estabelecer uma possível relação entre ter convivido num 
ambiente inclusivo na Educação Infantil e o modo de se re-
lacionar com pessoas significativamente diferentes ao longo 
da vida.   

Método
A pesquisa foi realizada por meio de abordagem 

qualitativa e o instrumento utilizado foi a entrevista. Primei-
ramente foi feita a escolha de uma creche/pré-escola com 
características de ambiente inclusivo. A instituição escolhida 
é pública e atende um público heterogêneo do ponto de vista 
social, étnico e cultural. Foram realizadas seis entrevistas 
com sujeitos egressos dessa mesma instituição entre 2001 
e 2009. Essa delimitação de tempo leva em consideração, 
respectivamente, a data da entrada em vigor das Diretrizes 
para a Educação Especial na Educação Básica e a neces-
sidade de que os participantes tivessem pelo menos seis 
meses de curso do Ensino Fundamental.

Os sujeitos foram entrevistados individualmente. O 
ponto de partida para a entrevista consistiu no pedido de 
que falassem sobre suas relações com os colegas na escola 
atual. Foram feitas intervenções sempre a partir dos elemen-
tos trazidos pelo sujeito, buscando-se conhecer suas prefe-
rências, sentimentos de rejeição e de indiferença, partindo 
das relações atuais para, a partir delas, estabelecer relações 
com experiências anteriores. Alguns sujeitos tinham tido 
convívio anterior com colegas com deficiência na creche, 
outros não. O projeto deste estudo obteve a aprovação do 
Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo. 

O material coletado foi analisado com base na Teoria 
Crítica da Sociedade, que permite pensar a articulação das 
dimensões individual e social em que se inscreve a proble-
mática que se pretende estudar. Concebida pelos autores 
da Escola de Frankfurt a partir da primeira metade do século 
XX, esta teoria não se baseia num ideal de sociedade a ser 
atingido, mas na busca da decifração crítica do presente, em 
seu processo de reprodução do existente. A semiformação, 
forma de subjetivação socialmente imposta pelo modo de 
produção capitalista, determina a vida em todos os planos, 
mesmo aqueles situados fora da esfera da produção (Maar, 
2003). A Teoria Crítica tem também importante articulação 
com a Psicanálise, que é adequada ao estudo das atitudes, 
uma vez que se trata de tema relacionado à dinâmica psí-
quica. 

Descrição dos sujeitos da pesquisa

Foram entrevistados seis sujeitos de idades variadas, 
dos quais dois frequentam a mesma escola pública e quatro 
frequentam escolas particulares. São eles: Amanda, Bár-
bara, Gustavo, Fernando, Murilo e Paulo. Apenas Gustavo 
não estudou na infância com algum colega com deficiência 
ou diferença significativa, enquanto os outros cinco sujeitos 
haviam convivido, de forma mais próxima ou mais distante, 
com Bruna, criança com deficiência múltipla que frequentou 
por vários anos a instituição selecionada para o estudo. 

A escolha de um ambiente inclusivo

Para os propósitos do presente estudo foi utilizado o 
conceito de ambiente inclusivo, entendido como:

(...) aquele que tem uma articulação coletiva e uma ação 
comprometida com o reconhecimento e busca da satisfação 
das necessidades de cada um, a qual se inscreve no âmbito 
da construção de uma sociedade verdadeiramente humana, 
em que as pessoas possam se diferenciar e se desenvolver 
em busca de felicidade (Sekkel, 2003, p.162).

Essa compreensão amplia o foco da discussão sobre 
a forma de inclusão de crianças com deficiência em creches 
e pré-escolas regulares para o modo como se inserem no 
processo educacional todos aqueles que com ele estão 
envolvidos: crianças, professores, profissionais de apoio, 
equipe técnica, pais e a comunidade. 

Descreveremos brevemente alguns dos pontos a 
partir dos quais a instituição escolhida foi considerada como 
um ambiente inclusivo. 

Um dos aspectos que pudemos observar na visi-
ta à Creche foi como o ambiente é construído, tendo em 
vista tanto o aspecto estrutural (físico) como a atmosfera 
emocional criada. Observamos que os profissionais e as 
crianças se tratam pelos nomes, e em todos os espaços 
vimos desenhos, pinturas e outras produções das crianças. 
Pudemos observar que há integração dos profissionais com 
as crianças e com seus familiares. Uma relação de proximi-
dade e trocas ocorre não somente entre os professores e as 
crianças, mas também com todos os agentes institucionais 
e entre os familiares. As crianças têm suas particularidades 
reconhecidas e necessidades respeitadas - por exemplo, a 
liberdade de dormir na hora em que sentem sono. 

O funcionamento da Creche tem como princípio a 
proposta de ser um ambiente aberto para as famílias. No 
horário de chegada os pais podem circular pela instituição 
com as crianças. Além disso, os pais podem ir com os filhos 
até a biblioteca no horário de chegada e de saída da creche. 
Nesta existem livros, vídeos, fotografias e pastas-memória 
que as crianças podem solicitar como empréstimo ou ver/
ler ali mesmo. O ambiente tem um cuidado estético e aco-
lhedor, com sofás, almofadas, televisão, caixas de fotos, 
arquivos de memória, entre outras coisas relacionadas com 



90 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 18, Número 1, Janeiro/Abril de 2014: 87-96.

a história da creche. A preocupação com a documentação 
do trabalho desenvolvido assegura o reconhecimento de 
autorias e confere um espaço aos sujeitos, fortalecendo o 
vínculo com a comunidade, proporcionando conforto e segu-
rança nas relações e diminuindo o sentimento de ameaça de 
ser esquecido ou mal interpretado, ou de não ser lembrado 
em suas criações. Desta forma, um ambiente com história 
supera uma dimensão puramente funcional para se tornar 
um ambiente humano, vivo. 

Em algumas situações pode-se avaliar o grande 
envolvimento dos profissionais com as crianças. É o caso 
da lactarista, que conta sobre sua expectativa em receber 
novos bebês, que faz seu corpo sofrer alterações fisiológi-
cas semelhantes às das mães no período de aleitamento. 
Nota-se neste exemplo o forte vínculo da profissional com 
o seu trabalho e com as crianças. O envolvimento dota a 
tarefa cotidiana de um sentido pessoal. 

Algumas ações que constam do planejamento da 
creche/pré-escola contribuem para a manutenção do vínculo 
com as crianças egressas. Entre essas ações destacamos o 
compromisso com todas as crianças do grupo de se encon-
trarem um ano após sua saída, para uma visita à Creche, 
que possibilita a todos se reverem e contarem sobre suas 
experiências nas diferentes escolas que frequentam. Esse 
combinado propicia certo conforto diante da ansiedade que 
a separação iminente e a entrada num lugar desconhecido 
geram nas crianças. A Creche deixa claro às crianças que 
elas poderão retornar sempre que quiserem para uma vi-
sita, e presenteia cada criança com uma agenda contendo 
os endereços e telefones de todos do grupo e um “livro de 
recordações” com mensagens escritas especialmente por 
cada profissional das equipes de apoio que queira se mani-
festar e uma carta escrita especificamente para cada criança 
pela professora. Assim, são várias as ações e suportes que 
contribuem para a permanência e disponibilidade dessas 
lembranças na consciência dessas crianças após a saída 
da instituição. 

Análise 
As entrevistas foram realizadas em momentos suces-

sivos. Após a realização, cada uma foi transcrita e discutida 
em reunião com todos os participantes da pesquisa. Nessa 
ocasião estabeleceram-se pré-categorias e foi feita uma sín-
tese a partir delas. Posteriormente, o material foi retomado a 
partir das sínteses, confrontado com os objetivos do estudo 
e organizado em três categorias, apresentadas a seguir.

Memória da educação infantil

Essa categoria trata fundamentalmente das lembran-
ças da educação infantil, várias relacionadas à deficiência, 
outras não. Independentemente do tempo decorrido da saí-
da da Creche, todos entrevistados têm uma lembrança sig-
nificativa da instituição. No caso de Gustavo, a criança mais 

nova por nós entrevistada, a qual havia saído da creche 
oito meses antes, essa memória aparece em primeiro lugar 
em seu relato, facilmente evocada diante das perguntas 
das entrevistadoras. Ao ser questionado sobre como eram 
suas relações com seus amigos da escola atual, Gustavo 
imediatamente fez menção a vínculos construídos na Cre-
che. O modo como essa lembrança se apresenta sugere o 
lugar de importância que ela ocupa para ele. No caso de 
Murilo, egresso há sete anos, essa lembrança aparece de 
forma mais tênue, mas ainda é presente e pode ser melhor 
recuperada a partir de perguntas específicas. Já no caso 
de Fernando e de Paulo, egressos há três anos, e Bárbara, 
egressa há dez anos, as lembranças aparecem em suas 
falas de forma bastante viva e articulada às vivências atuais, 
através de comparações. Amanda, egressa há cinco anos, 
foi desligada da creche durante uma greve, e seu caso nos 
remete a pensar sobre os efeitos da ruptura dos vínculos no 
momento de saída da instituição em sua memória. Amanda 
não pôde participar de todo o processo de desligamento pla-
nejado pela creche, que tem como objetivo uma saída cuida-
dosa e que dê segurança em relação aos laços construídos 
e continuidade ao sentimento de pertencimento. 

Observou-se nas entrevistas que algumas lembran-
ças só podem ser trazidas mediante perguntas diretas, nas 
quais as entrevistadoras delimitam temas, pessoas e situa-
ções, interrogando-as especificamente. Dessa forma, tanto 
Fernando quanto Paulo conseguem trazer à mente lembran-
ças relativas a Bruna não suscitadas em perguntas mais 
genéricas. É interessante observar que ambos não recorrem 
a estereótipos relacionados à condição de deficiência: é a 
experiência com Bruna que dá sustentação às suas respos-
tas, evidenciando as imprecisões decorrentes de vivências 
não mediadas por preconceitos. Esse fato deve ser avaliado 
positivamente, já que possibilitou uma abertura à experiên-
cia isenta de prejulgamentos. 

Há, por outro lado, trechos nas entrevistas de Paulo 
e de Fernando que evidenciam uma lembrança inventada, 
ou seja, que não corresponde à real condição que Bruna 
apresentava. Esse fenômeno é assim descrito por Halbwa-
chs (1990, p. 28):

Pode ser que essas imagens [impostas pelo nosso meio] 
reproduzam mal o passado, e que o elemento ou a parcela 
de lembrança que se achava primeiramente em nosso 
espírito, seja sua expressão mais exata: para algumas 
lembranças reais junta-se assim uma massa compacta de 
lembranças fictícias. Inversamente, pode acontecer que 
os depoimentos de outros sejam os únicos exatos, e que 
eles corrijam e reorientem nossa lembrança, ao mesmo 
tempo que incorporem-se a ela. Num e noutro caso, se as 
imagens se fundem tão intimamente com as lembranças, e 
se elas parecem emprestar a estas sua substância, é que 
nossa memória não é uma tábula rasa, e que nos sentimos 
capazes, por nossas próprias forças, de perceber, como 
num espelho turvo, alguns traços e alguns contornos (talvez 
ilusórios) que nos devolveriam a imagem do passado.
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É importante considerar que tais fenômenos, carac-
terísticos dos processos relacionados à construção da me-
mória, colocam em questão a concepção de verdade. Não é 
nosso interesse saber o que “de verdade” ocorreu, mas as 
marcas que ficaram em cada um e seus efeitos na formação 
de atitudes. 

Paulo e Fernando trazem uma memória coletiva fun-
damentada no que eles sabem sobre aquela época. Com 
base nesse saber eles constroem a lembrança sobre o que 
Bruna fazia e o espaço que ela ocupava.  Não obstante,  cum-
pre destacar que as falas de ambos evidenciam o reconheci-
mento do pertencimento de Bruna ao grupo. Apesar de todas 
as barreiras presentes na relação com uma pessoa com 
deficiência múltipla, há algo que pôde superá-las todas e que 
coloca em relevo o potencial inclusivo da educação infantil. 

Para Bárbara, a experiência com Bruna deixou mar-
cas que possibilitaram a ressignificação da condição de 
deficiência em momentos posteriores à saída da Creche. A 
entrevistada deixa claro também que foi uma experiência da 
qual ela sempre se lembra e que lhe deixou saudades. Essa 
saudade é um sentimento atual que Bárbara destaca e que 
aparece vívido no momento da entrevista. A ressignificação 
dos conteúdos da memória é um processo em aberto, que 
pode ser retomado a qualquer momento ao longo da vida, e 
mobilizado voluntária ou involuntariamente. 

Relações entre os alunos na escola atual

Esta categoria tem como objetivo apresentar e anali-
sar as relações entre os sujeitos entrevistados e os colegas 
da escola atual, com deficiência e/ou diferenças significati-
vas ou não, e também o modo como cada um deles percebe 
as relações entre os colegas normais e aqueles com defici-
ência/diferenças significativas. 

Partimos do princípio que a relação igualitária e in-
clusiva com o outro pressupõe a abertura à experiência com 
este, de modo a poder conhecê-lo em suas especificidades. 
A abertura à experiência com o outro só é possível a partir do 
reconhecimento e aceitação das próprias características e li-
mitações, evitando assim a projeção destas no outro. Muitas 
vezes é através do mecanismo de projeção que o preconcei-
to se manifesta: enxerga-se no outro aquilo que não se pode 
reconhecer em si mesmo (Amaral, 1995; Crochík, 2006). 
Expor-se diante de si mesmo é, em muitos casos, a tarefa 
mais árdua, mas, como aponta Amaral (2004), é necessário 
para os processos inclusivos. A cultura competitiva na qual 
vivemos leva-nos a buscar enfatizar nossas qualidades e 
evitar expor nossas dificuldades, pois há uma forte ameaça 
de exclusão, que exerce intensa pressão adaptativa, impe-
dindo a experiência com o outro e a reflexão sobre o vivido. 

A entrevista de Gustavo indica a abertura em rela-
ção a perceber-se e reconhecer as próprias fragilidades em 
várias passagens. Gustavo fala da vergonha que sentiu em 
duas situações: com os bebês na Creche e nos primeiros 
dias de aula na escola nova. Trata-se de uma vergonha de 
sentir-se frágil e ao mesmo tempo exposto, o que o leva 

a resguardar-se. O importante é que Gustavo se mantém 
consciente dessa fragilidade e da necessidade de resguar-
dar-se. Pode assim viver o período de angústia de não ter 
amigos na escola nova e aguentar o tempo necessário à 
construção de novas amizades, bem como ir visitar os be-
bês mesmo não se sentindo à vontade para brincar com 
eles. A consciência que ele mostra em relação às próprias 
dificuldades e limitações é algo de fundamental importân-
cia nos processos inclusivos. Poder viver esse tempo de 
espera para fazer amigos na nova escola tem a ver com 
o autorrespeito ao processo de adaptação a um ambiente 
desconhecido, em que fará as escolhas e a construção de 
novas relações. Ele vive essa angústia e pode falar sobre 
ela meses depois, na entrevista, ao contar sobre a primei-
ra semana de aula, quando relata que não mostrou a sua 
vergonha para os colegas de escola. Gustavo discrimina a 
situação em que pode se expor (na entrevista) e a situa-
çãop em que deve se resguardar, mantendo-se consciente 
em relação a si mesmo. Podemos ver aqui também um co-
nhecimento prévio sobre o que é a instituição escolar, a sua 
função e o seu lugar de aluno, e um esforço de adaptação 
à realidade, sem sucumbir às pressões do ambiente. Ficar 
sozinho numa escola nova pode ser interpretado como sinal 
de fragilidade (não ter amigos); poder aguentar esse mo-
mento entendendo e respeitando a própria dificuldade (entre 
as quais o sentimento de vergonha, o desejo de ter amigos 
e o medo de ser discriminado) revela algo fundamental na 
relação consigo mesmo e com o outro, que diz respeito à 
possibilidade de manter a própria consciência sem ter que 
lançar mão de mecanismos de defesa contra a ansiedade. 
Viver os momentos de dificuldade, de perda, de não saber 
o que fazer, é o que marca o desenvolvimento humano en-
quanto processo de transformação, em que há sempre algo 
que se perde  - e que é conhecido - e algo a ser conquistado, 
ainda desconhecido, o que gera medo e ansiedade (Oliveira 
& Teixeira, 2002). Poder viver processos de transformação 
tem a ver com o enfrentamento de mortes simbólicas e a 
possibilidade de abrir-se ao novo, à experiência. Partiu 
de Gustavo a iniciativa de comentar suas dificuldades, ou 
seja, de expor-se. Neste sentido, é importante destacar a 
diferença entre expor-se e ser exposto (Sekkel, Zanelatto, & 
Brandão, 2010). Na primeira situação se é sujeito da ação, 
enquanto na segunda se ocupa o lugar de objeto da ação do 
outro. Tal distinção é fundamental quando pensamos sobre 
a importância de ser sujeito nos processos inclusivos. 

Outros dois entrevistados, Paulo e Fernando, atual-
mente frequentam a mesma escola. Ambos evidenciam, tan-
to nas ações que referem quanto nas suas falas, uma capa-
cidade de identificação que parece diferenciar-se em relação 
aos colegas com os quais convivem hoje na escola. Fernan-
do conta sobre uma situação em que fica evidente que se 
diferencia de outros colegas ao defender de uma agressão 
Duda, um colega mais novo com Síndrome de Down:

Uma vez eu lembro que eu tava no parque vendo o futebol 
dos pequenininhos e ele [Duda] tava na quadra andando, 
tentando chutar a bola; aí veio um menino, puxou ele e jogou 
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ele no chão. Aí eu falei: “O que você tá fazendo?” E ele disse 
“nada”. Aí eu chamei a monitora.

Fernando, ao intervir em defesa de Duda, expõe-se 
e se diferencia dos colegas. Essa ação poderia torná-lo alvo 
do preconceito daqueles que agrediram Duda. Sabe-se que 
as pessoas com deficiência são alvo privilegiado de precon-
ceito, e que o fenômeno do contágio está a ele relacionado. 
Amaral (1998) cita o “contágio osmótico” como algo relacio-
nado ao medo de “contaminação” pelo convívio. Fernando, 
com sua ação em defesa de Duda, mostra não ter esse 
receio. Ele conta também sobre seu comportamento em 
relação a uma colega com Síndrome de Down, entendendo 
que a convivência com Bruna (com quem convivera na mes-
ma sala na Creche) levou-o a se relacionar melhor com as 
crianças com deficiência de sua escola atual, ajudando-as 
sempre que necessário:

... porque eu ajudo elas... sempre que a menina entra na 
sala errada, eu falo para ela, educadamente, que essa é a 
sala errada....

Sublinhamos a palavra educadamente presente no 
discurso de Fernando, por entendermos que ela indica algo 
importante de sua disposição interna de respeito para com o 
outro. Fernando percebe que sua forma de agir é diferencia-
da em relação à maioria dos colegas: 

Entrevistadora: Senti, pelo que você contou, que você se 
preocupa com esses alunos. Por exemplo, você sempre 
ajuda a menina a achar a sala, aquele dia que o menino 
empurrou o Duda no futebol  e você ficou bravo. Você sente 
isso dos outros alunos também? Em termos de atitude?

Fernando: Acho que a minoria, minoria...

Em outra situação envolvendo um colega de sua sala 
que sofre discriminação pelo uso de óculos de grau acentu-
ado, Fernando relata que não intervém porque avalia que o 
colega consegue se defender. Dos vários relatos pudemos 
apreender que sua forma de agir leva em consideração a 
percepção do outro. Ele não age sempre do mesmo jeito, 
seja defendendo ou permanecendo como espectador. Quan-
do percebe a desigualdade, ou seja, nota que a criança não 
é capaz de lidar sozinha com a agressão, então ele inter-
vém. Ao contrário, se perceber que a criança agredida tem 
recursos próprios para enfrentar seu agressor, então não 
intervém. Se agisse sempre da mesma forma, poderíamos 
pensar que se trata de ação baseada em estereótipo: por 
exemplo, que a pessoa com deficiência/diferença significati-
va não sabe se defender. Isso acontece em muitas escolas, 
em que as pessoas com deficiência não são reconhecidas 
em suas potencialidades, sendo vistas frequentemente 
como pessoas que só têm a receber e nada a oferecer. Uma 
pesquisa realizada na Universidade da Flórida corrobora 
essa situação ao apontar que, quando apresentados a uma 
figura com duas crianças, sendo uma delas com Síndrome 

de Down, a maioria dos sujeitos percebeu a criança com 
deficiência como alguém que precisa da ajuda da outra 
criança, sem levar em consideração o que elas realmente 
estão fazendo na figura apresentada (Jones, 2005). Trata-
-se do fenômeno de generalização, também característico 
do preconceito, em que a pessoa é vista unicamente pelo 
crivo da deficiência. Muitas vezes a pessoa que manifesta 
o preconceito faz uso de estereótipos que se antepõem à 
sua relação com o outro, os quais são disponibilizados pela 
cultura (Amaral, 1998; Crochík, 2006). 

Paulo é assertivo em suas respostas, no sentido de 
aceitar as pessoas com deficiência em quaisquer circuns-
tâncias, e reconhece que haveria dificuldade na escolha 
delas nas atividades de jogos com times, em situações de 
competição, em que a deficiência pode comprometer o de-
sempenho:

Paulo: É, aí eu acho que ele [colega com deficiência] ficaria 
sendo por último várias vezes, ai acho que iam escolher as 
outras pessoas que eram melhores, iam ter medo no time da 
dificuldade que ele tem. Mas que ele ia jogar, com certeza.

Entrevistadora: E num contexto de trabalho, que nem você 
falou, você acha que escolheriam ele? (entrevistadora)

Paulo: Sim, dá pra chamar ele, eu consegui trabalhar muito 
bem com ele.

Nesse ponto Fernando se coloca semelhantemente 
a Paulo. Ao ser perguntado se escolheria o Duda para o seu 
time de futebol, responde: “Não como primeiro, primeiro eu 
escolheria meus amigos.” Tanto Fernando quanto Paulo in-
cluem o colega com Síndrome de Down no jogo: Paulo men-
ciona a ameaça de prejuízo para o time, enquanto Fernando 
elege o time com base nas relações de amizade. Em ambos 
os casos, a participação de Duda é legitimada e bem-vinda. 
Paulo reconhece as limitações que a deficiência pode trazer 
para o desempenho do colega no time e lida com a questão 
com base na realidade. Percebe-se nele a possibilidade de 
reconhecer aquilo que o colega pode realizar, sem menos-
prezá-lo ou supervalorizá-lo por isso. No caso de Fernando, 
se um colega novo desejasse entrar no seu time de futebol, 
também teria que esperar que os amigos mais próximos fos-
sem escolhidos. Assim, não se notam em Paulo e Fernando 
indícios de rejeição ou de utilização de mecanismos de de-
fesa em relação aos colegas significativamente diferentes. 

Bárbara também se refere às pessoas com deficiên-
cia no plano da igualdade, apresentando-as como pessoas 
que têm problemas como quaisquer outras; e acrescenta que 
a deficiência “talvez nem seja problema para elas, (...) talvez 
seja alguma coisa diferente pra ela, mas que não incomode, 
que não seja um problema”. É interessante essa considera-
ção, pois ela relativiza o julgamento quanto à condição de 
deficiência, evidenciando que para ela essa condição não 
é necessariamente ruim ou boa. Essa fala revela que ela 
não adere ao estereótipo social de que a deficiência é algo 
sempre ruim, como aponta a seguinte citação:
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Writing related to the perspectives of children suggests that 
many assumptions are made concerning disabled children 
that they are unhappy about (Murray & Penman, 1996). 
These assumptions tend to be negative, concentrating on 
the disability rather than personal strengths, and do not 
appear to contribute anything positive to the experiences of 
the young people. (Jones, 2005, p.61)

Entender a deficiência como algo ruim ou como um 
problema leva ao pressuposto de a pessoa com deficiência 
ser alguém infeliz e digno de dó. A fala de Bárbara mostra 
abertura para perceber o que esta condição pode significar 
para o outro. Bárbara acrescenta em seguida: “eu não gosto 
de olhar pra uma pessoa com sentimento de dó, e de pena, 
eu gosto de incluí-la sempre... de conversar e, independente 
da pessoa”, deixando entrever que, para ela, o julgamento 
da deficiência como problema vem junto com o sentimento 
de dó, portanto, de inferiorização, o que coincide com o es-
tereótipo social em relação à deficiência e com a seguinte 
citação de Comte-Sponville:

A piedade é sentida de cima para baixo. A compaixão, ao 
contrário, é um sentimento horizontal, só tem sentido entre 
iguais, ou antes, e melhor, ela realiza essa igualdade entre 
aquele que sofre e aquele (ao lado dele e, portanto, no 
mesmo plano) que compartilha do seu sofrimento. Nesse 
sentido, não há piedade sem uma parte de desprezo; não 
há compaixão sem respeito. (Comte-Sponville, 2009, p. 127, 
grifo do autor)

Amanda conta sobre uma aluna com deficiência físi-
ca em sua escola que usa cadeira de rodas, é mais velha e 
não está na sua sala. Quando lhe foi perguntado se já con-
versara com essa colega, Amanda hesitou em responder e 
disse: “A gente só vê, porque ela não sai da sala, não vai pro 
recreio, come na sala...”. Diante dessa fala a entrevistadora 
pergunta o que impede a menina de sair da sala, ao que ela 
responde: “porque ela tem medo... não sei, todo mundo fala 
que ela tem medo de sair da sala”:

Para Amanda, essa não é uma questão que a inco-
mode ou que seja percebida como um problema na escola 
que frequenta, o que mostra certa indiferença aprendida nas 
relações sociais, que ela reproduz. Embora o discurso de 
Amanda seja de aceitação em relação à deficiência, a práti-
ca parece ser de não envolvimento. 

Murilo fala de Lara, uma colega com deficiência 
mental de sua escola, de outra sala, com quem se relacio-
na frequentemente. Percebe-se em Murilo um cuidado e 
um compromisso com Lara, mas esse compromisso se dá 
apenas numa relação de ajuda unilateral. Diferentemente 
de Amanda, Murilo tem uma aproximação e um interesse 
por Lara, parece estar mais envolvido na relação com ela, o 
que leva a pensar numa outra perspectiva em que a piedade 
pode ser pensada, como aponta Comte-Sponville: “(...) ape-
sar de não ser uma virtude, a piedade ‘é boa’, pela mesma 
razão, aliás, que a vergonha ou o arrependimento: por ser 
fator de benevolência e de humanidade” (2009, p.119). Po-

demos considerar que o comportamento piedoso entendido 
como um dever, embora mediado pelo estereótipo e pela 
relação desigual, é, segundo Comte-Sponville, um caminho 
para alcançar o sentimento de compaixão. O que estaria na 
raiz desse comportamento piedoso seria um preconceito, 
que pode vir a se transformar com a própria convivência 
e experiência com o outro. Essa possibilidade é apontada 
também por Amaral (1998) com a imagem do castelo me-
dieval cercado pelo fosso de crocodilos (os preconceitos), 
em que a ponte sobre o fosso, ao propiciar o contato com o 
outro, permitiria superá-los.

Papel da instituição nas relações escolares

Esta categoria leva a refletir sobre as determinações 
das escolas na produção de subjetividades no processo edu-
cativo, e sobre o papel delas no ensino cívico, político e social. 

Fernando e Paulo foram para uma escola maior do 
que a creche e contam em suas entrevistas que sentiram a 
diferença em diversos pontos, entre os quais a dificuldade 
de conhecer todos os atores institucionais, o que contras-
ta com o que ocorria na antiga creche. Paulo se dá conta 
dessas diferenças ao mencionar que “adorava” os funcio-
nários (profissionais de apoio) da creche e que hoje “são 
mais funcionários, aí não dá para conhecer todo mundo, 
mas dos que eu conheço eu gosto”. Fernando percebe que 
as dimensões da instituição trazem uma dificuldade que in-
fluencia no tratamento dos alunos, e marca essa diferença 
principalmente em relação a Bruna (colega com deficiência 
da creche), apontando que Duda, por estar nessa escola 
maior, tem o problema de não ser visto e reconhecido por 
todos. Há ali certa “invisibilidade” atuando na instituição em 
relação ao Duda: 

(...) os maiores não conhecem... tem até professores que 
não conhecem...”
(...) 
Quando eu convivi com a Bruna, sei que todo mundo ajudava 
ela. Aqui agora na outra escola, tem gente que não ajuda, 
que nem liga pra ele [Duda], acha que ele já é uma pessoa 
mais normal, como as outras. Na creche eles tinham certeza 
que ela precisava de auxílio. 

Vale ressaltar que Duda tem Síndrome de Down e, 
por isso possui características diferentes, que normalmente 
são percebidas com facilidade; no entanto há pessoas na 
escola para as quais ele passa despercebido. Essa falta 
de atenção às questões individuais não se dá especifica-
mente em relação às pessoas com deficiência, mas com 
todos os discentes da escola e também com os profissio-
nais, desdobrando-se em todas as dimensões da instituição 
(Sekkel, 2003). Ao mencionar que alguns acham que Duda 
“já é uma pessoa mais normal”, Fernando aponta um tipo 
de indiferenciação que ele identifica com um processo de 
normalização. Também na entrevista de Amanda aparece 
essa “invisibilidade” institucional  quando ela fala sobre uma 
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colega de escola, um ano mais velha, que anda de cadeira 
de rodas: “já faz tempo que a gente não vê ela, acho que ela 
saiu da escola”. 

A instituição dar visibilidade e cultivar as marcas de 
seus alunos é de grande importância para a manutenção de 
uma memória coletiva. O retorno à escola e poder fazê-lo 
sempre que quiser manterá viva a lembrança em cada um 
que por lá tenha passado. A escola que rompe a relação 
com o aluno egresso, não guardando dele nada além dos 
registros burocráticos, dá maior possibilidade para que seus 
ensinamentos sejam esquecidos, bem como tudo que ali foi 
vivido (Halbwachs, 1990). 

Vale destacar que apontamos aqui dois tipos distintos 
de invisibilidade. Um deles diz respeito à pessoa com defici-
ência, que só é vista a partir do crivo da deficiência e deixa 
de ser reconhecida por outras características. Esse modo de 
funcionamento provavelmente tem relação com os mecanis-
mos ligados ao preconceito. O outro, diz respeito aos pro-
cessos institucionais que produzem um distanciamento que 
é consequência,, entre outras coisas, do grande número de 
alunos atendidos, o que impede a atenção às características 
e necessidades específicas de cada um, ao mesmo tempo 
em que cria uma cultura de relações não personalizadas, 
em que as pessoas passam a ser tratadas como números. 
Esse modo de funcionamento está intimamente ligado ao 
aprendizado da frieza social, apontado por Adorno (1995), 
que tem íntima relação com a lógica competitiva do mundo 
capitalista, à qual estamos todos submetidos. 

Outro problema encontrado nas grandes instituições 
aparece na entrevista de Murilo, que comenta sobre a di-
ferença entre os horários de cada turma, o que dificulta o 
relacionamento entre alunos mais novos e mais velhos. Em 
relação aos alunos mais velhos, do Ensino Médio, Murilo 
explica que a amizade entre eles é difícil, pois os horários do 
recreio são diferentes, de forma que eles apenas se encon-
tram na correria da hora da entrada e da saída. Mesmo as-
sim Murilo possui amigos no colegial, já que o fato de estar 
em um transporte coletivo, que o leva e traz da escola, dribla 
esse obstáculo imposto pelo horário. Ele conta também que 
não encontra com os alunos mais novos, que estudam no 
período vespertino. Às vezes Murilo tem que ficar com os 
seus colegas na escola no período da tarde para elaborarem 
algum trabalho. Quando isso acontece, há o encontro entre 
seu grupo e as turmas mais novas, que produz um estranha-
mento entre as duas partes. Segundo Murilo, as crianças 
atrapalham o trabalho de seu grupo, comportamento que é 
por ele censurado com um pedido de silêncio; mas Murilo 
diz ter paciência com os mais novos, e, comparando-se com 
seus colegas, conta ser o mais paciente deles, evidenciando 
um aprendizado do respeito pelos mais novos.

Com a apresentação de tais relatos, é possível pen-
sar a importância de instituições compostas por turmas me-
nores. Somente nessa organização seria possível perceber 
particularidades e assim se tornaria viável uma socialização 
voltada para todos e para cada um. A ideia de particulariza-
ção nas relações é inseparável da possibilidade de abertura 
à experiência com o outro num ambiente inclusivo. 

Bárbara relata sobre uma colega com deficiência 
física em sua escola atual, que necessitava de materiais, ci-
rurgias e aparelhos que, em sua maioria, eram caros. Diante 
das dificuldades financeiras da família, a escola decidiu 
ajudar enviando e-mails para os pais dos alunos  e pedindo 
ajuda, procedimento de que Bárbara discorda:

... eu acho que o colégio expõe muito isso, eu acho que 
não seria necessário, eles podiam resolver de uma outra 
forma, não sei qual, mas sem expor tanto. Mas aí eu também 
não sei se eles conversaram com a mãe dela ou com ela, 
se ela aceitou isso, se eles acharam que tava tudo bacana, 
mas se não houve essa conversa acho que isso foi uma 
exposição.

A ação da escola deixou evidenciada a deficiência 
da colega, induzindo a uma relação estereotipada entre ser 
deficiente e necessitar de ajuda. Com essa ação, mesmo 
que não intencionalmente, a instituição dá margem para que 
os alunos que convivem com a colega pensem dessa forma, 
reforçando o estereótipo social em relação à pessoa com 
deficiência. Por melhor que seja a intenção de ajudar, é pre-
ciso que a instituição reconheça as implicações presentes 
em suas ações. 

Considerações finais
A partir da análise das três categorias, cabe destacar 

alguns pontos de relevância quanto aos objetivos propostos. 
O primeiro deles é que todos os sujeitos mostram abertura 
ao diferente, com algumas peculiaridades. Paulo, Murilo, 
Fernando e Bárbara pensam e agem de forma diferenciada 
em relação aos colegas da escola atual, sendo que os três 
últimos evidenciam consciência em relação a essas diferen-
ças. Fernando chega a se comportar de maneira diferenciada 
em uma situação coletiva, dando margem a que também ele 
seja alvo do preconceito sofrido pelo colega com deficiência. 
Gustavo mostra forte abertura ao contato com as próprias 
fragilidades, o que permite supor a aceitação também das 
fragilidades de outros. No caso de Amanda, parece que sua 
fala se baseia em discursos prontos e pouco reflexivos, mas, 
ainda assim, de aceitação.

O fato de todos os sujeitos mostrarem, de diversas 
formas, essa abertura ao diferente vai contra a tendência à 
competição, dominante em nossa sociedade. Muitas vezes 
essa tendência nos obriga a lançar mão de estereótipos que 
servem para evitar o contato com o diferente, ao mesmo tem-
po em que evita o confronto com nossas próprias fragilidades. 
Isso fortalece a hipótese inicial desta pesquisa, a importância 
da formação na primeira infância, e evidencia a sua perma-
nência ao longo da vida. Quanto a esse ponto cabe ressaltar 
o potencial educativo das creches e pré-escolas como luga-
res distintos do ambiente familiar. Como a creche da qual os 
entrevistados são egressos é pública, não há a interferência 
de outras determinações que podem estar presentes quando 
se escolhe uma escola particular, as quais se caracterizam 
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por subgrupos que se formam a partir da identificação com 
certos princípios e valores. Assim, esses resultados indicam 
que, independentemente dos valores e atitudes presentes no 
ambiente familiar de cada um dos sujeitos entrevistados, há 
algo comum na educação dessas crianças sobre o qual a 
escola exerce forte determinação (principalmente porque se 
trata de atitudes que vão no sentido contrário à tendência 
social dominante). Uma hipótese a ser investigada diz res-
peito à influência da educação das crianças nas creches e 
pré-escolas quanto aos valores e atitudes das famílias. É 
possível (e provável) que as famílias sofram transformações 
profundas a partir do impacto da educação das crianças nas 
instituições de educação infantil inclusivas.

A possibilidade de abertura à experiência com o dife-
rente é algo que se contrapõe ao conceito de semiformação 
discutido por Adorno (1996), ao qual é interessante retor-
narmos. Segundo o autor, a semiformação é uma exigência 
da cultura, que cobra do indivíduo um conhecimento geral, 
não aprofundado. O sujeito é obrigado a mostrar que sabe 
sobre tudo, o que impede a reflexão sobre a realidade, pois 
a abertura ao novo implica reconhecer o que se desconhe-
ce. A entrevista com Gustavo mostra vários momentos em 
que ele fala sobre a própria ignorância em relação a diver-
sos assuntos e se mostra disponível para aprender. É essa 
disposição que a escola precisa formar quando se coloca o 
objetivo de uma educação inclusiva.

O sentimento de pertencimento é algo que deve per-
durar após a saída da instituição; por isso, o modo como se 
dá o desligamento da instituição deve ser alvo de discussão 
em situações de formação inicial e continuada de profes-
sores, buscando-se entender a importância do vínculo de 
pertencimento, o qual não diz respeito somente às crianças, 
mas também aos profissionais. 

Outro ponto diz respeito à importância de a criança 
ter contato com a deficiência, sem as barreiras dos estere-
ótipos. A relação acontece, e somente depois a criança irá 
ressignificá-la, tomando como base não os rótulos, mas a 
experiência vivida. 

Com relação ao sentimento de pertencimento e ao 
cultivo da memória institucional, vale destacar que a con-
tinuidade do pertencimento tem efeitos sobre as nossas 
lembranças. Halbwachs (1990) nos ajuda a pensar sobre a 
importância das oportunidades de trocas para o cultivo da 
memória coletiva: 

Da mesma maneira que é preciso introduzir um ger-
me num meio saturado para que ele cristalize, da mesma for-
ma, dentro desse conjunto de depoimentos exteriores a nós, 
é preciso trazer como que uma semente de rememoração, 
para que ela se transforme numa massa consistente de lem-
branças. Se, ao contrário, essa cena parece não ter deixado, 
como se diz, nenhum traço em nossa memória, isto é, se na 
ausência dessas testemunhas nós nos sentimos inteiramen-
te incapazes de lhe reconstruir uma parte qualquer; aqueles 
que no-la descrevem poderão fazer-nos um quadro vivo dela, 
mas isso não será jamais uma lembrança. (1990, p.28)

A documentação pedagógica - ou seja, os registros 
específicos/particulares (fotos, registro de comentários, de 

processos, etc.) das atividades desenvolvidas por um ou 
vários grupos de uma creche ou pré-escola - será poten-
cialmente significativa para todos que participaram dessas 
atividades. A organização e disponibilização da documen-
tação pedagógica em espaços acessíveis a todos - como, 
por exemplo, a biblioteca escolar -, permitirão o cultivo de 
uma memória viva. O fato de esses registros permanecerem 
disponíveis num lugar acessível permite que se respeite o 
momento de cada um e que o sentimento de pertencimento 
possa ser reavivado. Uma decorrência da necessidade de 
elaboração de registros que prezem as particularidades e 
que possam ser amplamente compartilhados e comentados 
no ambiente escolar, é que as creches e pré-escolas tenham 
um número de alunos compatível com a capacidade de rela-
cionamento humano. Nesse sentido, escolas pequenas para 
essa faixa etária (e talvez também para as faixas maiores) 
são mais favoráveis à construção de uma memória coletiva. 
As entrevistas com Fernando e Paulo evidenciam isso nos 
comentários que fazem ao comparar seus relacionamentos 
com os profissionais da creche e da escola atual. 

A presente pesquisa indica que a educação infantil 
inclusiva tem um papel significativo no fortalecimento das 
experiências infantis e na manutenção de uma abertura ao 
outro (novo e diferente) que permanece ao longo da vida.
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Resumo   

O artigo é um estudo bibliográfico que analisa as teses centrais da Teoria Histórico-Cultural do Jogo desenvolvida por D.B. Elkonin e colaboradores. 
O objetivo é identificar elementos que possam subsidiar a organização da educação na infância tendo o jogo como atividade-guia. As teses 
configuram uma sólida teoria sobre o jogo infantil, apresentando como elementos originais a concepção histórica do surgimento do jogo e seu 
caráter social na ontogenia. Conclui-se que, para a Teoria Histórico-Cultural do Jogo, o eixo de uma educação na infância que leve em conta o 
jogo como atividade-guia deve incidir sobre a apresentação das várias esferas da vida social e do conteúdo das atividades humanas. Entende-
se que o objetivo da intervenção pedagógica no jogo protagonizado é o desenvolvimento do papel social representado. Discute-se que o jogo 
protagonizado não deve se opor a outras atividades, tampouco deve ser considerado como atividade a preponderar sobre as demais.  
Palavras-chave: Jogos, educação infantil, D. B. Elkonin.

Elkonin’s play theory and early childhood education
Abstract

This paper analyzes the Psychology of Play developed by D. Elkonin and his followers through examining the central theses of the cultural-
historical theory. The goal is to identify elements that can support the organization of early childhood education practices. The cultural-historical 
theses represent a solid theory about children’s play, featuring an original contribution to understand the historical emergence of play and its 
social nature in ontogeny. Based on Cultural-historical theory of play, we conclude that early childhood education which considers play as the 
leading activity must relate to the experience of various spheres of social life and the content of human activities. It is understood that the goal of 
educational intervention in children play is the development of the social role represented in the game. It is argued that play should neither oppose 
nor prevail over other activities. 
Keywords: Games, early childhood education, D. B. Elkonin.

La teoría del juego de Elkonin y la educación infantil
Resumen  

El artículo es un estudio bibliográfico que analiza las tesis centrales de la Teoría Histórico-Cultural del Juego desarrollada por D.B. Elkonin y 
colaboradores. El objetivo es identificar elementos que puedan subsidiar la organización de la educación en la infancia teniendo el juego como 
actividad-guía. Las tesis constituyen una sólida teoría sobre el juego infantil y presentan como elementos originales la concepción histórica de 
aparición del juego y su carácter social en la ontogenia. Se concluye que para la Teoría Histórico-Cultural del Juego el eje de una educación 
inicial en la infancia que tiene en cuenta el juego como actividad-guía debe incidir sobre la presentación de varias esferas de la vida social y del 
contenido de las actividades humanas. Se entiende que el objetivo de la intervención pedagógica en el juego protagonizado es el desarrollo del 
papel social representado. Se argumenta que el juego protagonizado no debe oponerse a otras actividades y tampoco debe ser considerado 
como actividad a preponderar sobre las demás.  
Palabras Clave: Juegos, crianza del niño, D. B. Elkonin.
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Introdução
Este artigo analisa as teses centrais da Teoria 

Histórico-Cultural do Jogo que emergem das pesquisas de 
Elkonin e seus colaboradores. Em seu conjunto, as teses 
configuram uma sólida teoria sobre o jogo infantil, capaz de 
subsidiar a educação na infância, levando em conta o jogo 
como atividade-guia da criança pré-escolar. 

Como indica Lazaretti (2011), Elkonin parte das teses 
vigotskianas sobre a brincadeira infantil e assume o enfoque 
histórico-cultural no estudo do desenvolvimento da criança. 
Propõe a periodização do desenvolvimento, caracterizada em 
cada fase por uma atividade-guia por meio da qual se organi-
za a relação entre o indivíduo e o mundo social (Facci, 2004), 
sendo o jogo de papéis a atividade-guia da idade pré-escolar.

Lazaretti (2011) aponta que, da triangulação entre 
o método histórico, a atividade e a relação entre criança e 
sociedade, Elkonin evidenciou a origem histórica da brinca-
deira e suas fases no desenvolvimento individual, e denomi-
nou de jogo protagonizado a forma mais desenvolvida de 
brincadeira na idade pré-escolar. 

O Estudo  das teses centrais de 
Elkonin sobre o jogo

As teses centrais de Elkonin sobre o jogo são apre-
sentadas na obra Psicologia do Jogo (Elkonin, 2009), na qual 
se baseia o presente trabalho. Versam sobre o desenvolvi-
mento histórico e individual do jogo e substanciam-se em 
sínteses teóricas, estudos históricos e dados de pesquisa 
genético-experimental, o que dá à obra uma característica 
de antologia acerca da produção de conhecimento sobre o 
jogo na antiga URSS, reunindo as principais pesquisas reali-
zadas entre as décadas de 40 e 70 do século XX. 

O trabalho que realizamos no âmbito do estudo 
bibliográfico consistiu em destacar as teses apresentadas 
pelo autor identificando os elementos teóricos, empíricos e 
historiográficos que consubstanciam cada tese. A partir daí, 
construímos sínteses acerca de cada uma delas. O trabalho 
foi norteado pelo objetivo de encontrar elementos que sub-
sidiassem a organização da educação da infância tendo o 
jogo como atividade-guia.

Tese 1: O jogo protagonizado tem origem histórica 

A tese da origem histórica do jogo protagonizado é a 
mais importante da teoria de Elkonin. Nas palavras do autor: 

(...) pode-se formular a tese mais importante para a teoria 
do Jogo Protagonizado: esse jogo nasce no decorrer do 
desenvolvimento histórico da sociedade como resultado da 
mudança de lugar da criança no sistema de relações sociais. 

Por conseguinte, é de origem e natureza sociais. (Elkonin, 
2009, p. 80)

Algumas pesquisas etnográficas, geográficas e antro-
pológicas trouxeram informações sobre a vida das crianças, 
permitindo algumas considerações para tentar responder a 
duas indagações feitas pelo autor:

A primeira é: Existiu sempre o jogo protagonizado ou houve 
um período da vida da sociedade em que não se conheceu 
essa forma de jogo infantil? A segunda: A que mudanças na 
vida da sociedade e na situação da criança na sociedade se 
deve o nascimento do jogo protagonizado? (Elkonin, 2009, 
p. 49).

Não há um momento histórico único em que surge 
o jogo, pois entre os diferentes povos o jogo surge em épo-
cas diferentes. Para Elkonin (2009), importa enfatizar que 
as sociedades primitivas não reuniam condições objetivas 
suficientes para o surgimento do jogo protagonizado, dado 
o nível incipiente do desenvolvimento das forças produti-
vas, portanto, também das ferramentas, o que implica que, 
nessas sociedades, os pais podiam inserir seus filhos nas 
atividades produtivas sem nenhum tipo de preparo especial. 

Em níveis intermediários de complexidade dos instru-
mentos de trabalho, à medida que as ferramentas foram se 
tornando mais elaboradas e seu uso mais complexo, organi-
zaram-se formas especiais para que as crianças aprendes-
sem a utilização das ferramentas, como sua confecção em 
tamanho diminuído de modo que, com a manipulação de tais 
objetos, passassem também a dominar seu uso.

A divisão do trabalho e o aparecimento de elementos 
da indústria complicam as possibilidades de inserção da 
criança na produção, adiando a aprendizagem para a ativi-
dade produtiva em idades posteriores (Elkonin, 2009). 

O jogo protagonizado surge com a nova posição so-
cial da criança: como não pode ser inserida na sociedade 
através de uma atividade diretamente útil, ela reconstitui, por 
meio do jogo, esferas da vida adulta que não lhe estão dire-
tamente acessíveis. Assim, o uso dos objetos, as relações 
sociais e suas regras, que eram aprendidos pela criança no 
interior da atividade produtiva, serão agora aprendidos no 
jogo protagonizado que acontece no coletivo de crianças.

A reconstituição das atividades adultas se dá por 
meio da utilização de objetos lúdicos, substitutos dos reais e 
de uma ação especial com eles: a ação lúdica. Para Elkonin 
(2009), se uma das raízes históricas da brincadeira infantil 
é o trabalho, a outra é a arte. Com a arte dramática a hu-
manidade criou uma forma de representear esferas da vida 
social sem um fim diretamente útil. Assim, a técnica da arte 
dramática parece, historicamente, ter influenciado o desen-
volvimento do jogo infantil tal como o conhecemos hoje.

No decorrer da história essa forma de brincar foi 
transmitida entre as gerações, transformando-se na ativida-
de que melhor mediatiza a relação da criança com o mundo 
(Nascimento, Migueis, & Araújo, 2010).  
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Tese 2: O surgimento do jogo protagonizado 
na ontogenia não é espontâneo, mas devido à 
educação

Para Elkonin (2009), a origem e o desenvolvimento 
do jogo na ontogenia estão ligados à assimilação da ativi-
dade humana e das relações sociais pela criança. Há nesse 
processo a orientação permanente dos adultos. Reside nes-
se fato a tese de que o jogo é fruto da relação entre a criança 
e o adulto, mais precisamente, da influência educativa que 
os adultos exercem na relação com a criança.

A comunicação direta, atividade-guia do primeiro 
ano de vida, é sucedida pela manipulação dos objetos 
mediada pelo adulto. A manipulação é condição essencial 
para o desenvolvimento das ações, que terão papel funda-
mental no desenvolvimento do jogo protagonizado. Elkonin 
(2009) afirma que o desenvolvimento da brincadeira na on-
togenia possui uma ligação genética com a formação das 
ações com os objetos na primeira infância. Afirma o autor:

Denominamos ações com os objetos os modos sociais de 
utilizá-los que se formaram ao longo da história e agregados 
a objetos determinados. Os autores dessas ações são os 
adultos. Nos objetos não se indicam diretamente os modos 
de emprego, os quais não podem se descobrir por si sós 
à criança durante a simples manipulação, sem ajuda nem 
direção dos adultos, sem um modelo de ação (Elkonin, 2009, 
p.216).

Os adultos, ao fazerem uso dos objetos, demonstram 
os modos sociais de uso destes, que logo serão utilizados 
com autonomia pela criança. 

Paulatinamente, ampliam-se as ações assimiladas 
na atividade conjunta com os adultos, abrangendo cada 
vez mais objetos, e manifestam-se, na conduta da criança, 
ações que são reflexos das suas relações com os objetos e 
com as pessoas (Elkonin, 2009). 

As ações aprendidas na atividade com os adultos 
tornam-se lúdicas quando a criança transfere o uso de 
um objeto aprendido em uma ação para outras ações. Por 
exemplo: a criança aprende a pentear o cabelo com pente e 
passa a pentear as bonecas, e em outros casos pode usar 
uma régua para pentear a boneca.

Entre os dois exemplos citados há diferenças psico-
lógicas importantes. No primeiro caso o foco da ação está 
no pente, e a criança generaliza a ação aprendida com ele 
(pentear-se) para outra (pentear a boneca). No segundo 
caso o foco da ação é a boneca, e na falta de um pente 
(objeto verdadeiro), a criança utiliza outro objeto que pos-
sa substituí-lo (objeto substituto). Aqui a criança separa o 
objeto verdadeiro (pente) do esquema geral de atuação e 
generaliza sua função. Vemos, então, a condição em que 
surge o uso dos primeiros objetos substitutos: nas situações 
em que falta um objeto para complementar a ação com o 
objeto central da brincadeira.

A explicação da utilização dos objetos substitutos 
é de extrema importância para uma psicologia do jogo. 

Considerado por outras vertentes teóricas como elemento 
central da brincadeira e fruto de uma imaginação altamente 
desenvolvida, o uso dos objetos substitutos aparece, nos 
estudos realizados por Elkonin e seus colegas, como ele-
mento secundário no jogo, que surge diante da necessidade 
de complementar a ação lúdica. 

Quando a ação torna-se lúdica, seu desenvolvimento 
ulterior depende da adoção do papel. O papel - ser profes-
sor, mãe, bombeiro - sintetiza um conjunto de ações e regras 
sociais de conduta. Chamamos a atenção para o fato de que 
até esse momento a criança ainda não desempenha papéis; 
ela apenas reproduz, de forma desarticulada, as ações 
adultas - por exemplo, dá de comer à boneca, interrompe 
a alimentação e começa a passear com ela, depois volta a 
dar de comer, em seguida a põe para dormir e troca sua rou-
pa. Por vezes as crianças também se envolvem com outros 
brinquedos, executam outras ações e depois voltam a de-
senvolver ações que praticavam com o primeiro brinquedo.

Um acontecimento que prepara o surgimento do pa-
pel no jogo é assumir o nome de um adulto. Quando a crian-
ça diz “Eu sou a professora Rosa”, ela começa a comparar 
suas ações com as da professora.  

Paralelamente ao desenvolvimento dos primeiros 
elementos do papel, as ações lúdicas apresentam-se cada 
vez mais articuladas umas com as outras, reproduzindo a 
lógica das ações da vida. Segundo demonstrações experi-
mentais, o papel “refaz radicalmente as significações das 
ações e objetos” (Elkonin, 2009, p. 251) com os quais a 
criança opera e parece ser inserido “como de fora, com brin-
quedos temáticos que sugerem o sentido humano das ações 
realizadas com eles” (Elkonin, 2009, p. 251). 

Assim, o surgimento e desenvolvimento do papel dão 
unidade e coerência às ações que cada vez mais represen-
tam o sentido das relações entre as pessoas no interior das 
atividades humanas. 

Destarte, desde sua origem o jogo está ligado à aten-
ção educativa que os adultos dispensam às crianças quando 
ensinam as formas de utilizar os objetos e, de forma cons-
ciente ou não, as formas de relacionamento entre as pessoas. 

Tese 3: O papel é a unidade fundamental do jogo.

Seguindo a tese de Marx, empregada por Vigotski 
(1995) no estudo das relações entre pensamento e lingua-
gem, Elkonin (2009) julgou necessário encontrar a unidade 
de análise da brincadeira, ou seja, o elemento mínimo que 
guarda em si as características essenciais da brincadeira, 
através da análise de sua forma mais desenvolvida - aquela 
em que as crianças representam papéis, fazem emprego 
de objetos lúdicos e apresentam ações lúdicas de natureza 
sintética e abreviada.    

A partir de suas observações, o autor destaca os 
seguintes aspectos constitutivos da brincadeira: os papéis 
assumidos pelas crianças, as ações lúdicas de caráter sinté-
tico e abreviado, o emprego lúdico dos objetos e as relações 
autênticas entre as crianças. 
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Assim, pode-se afirmar que são justamente o papel 
e as ações dele decorrentes o que constitui a unidade fun-
damental e indivisível da evolução da forma de jogo. Nele 
estão representados a união indissolúvel, a motivação afe-
tiva e o aspecto técnico-operacional da atividade (Elkonin, 
2009, p.29). 

Para Elkonin, o jogo das crianças pré-escolares con-
siste na interpretação de um papel assumido pela criança. e 
este papel é a unidade que contém todos os elementos do 
jogo. O estudo do desenvolvimento do jogo, para não perder 
de vista sua especificidade nem a unidade dos processos 
que ele envolve, deve basear-se no entendimento da gêne-
se do papel.

Até por volta dos três anos ainda não é consciente 
para a criança a relação eu-papel. A consciência dessa 
relação alcança seu auge na idade pré-escolar, quando a 
criança começa a expressar o entendimento de que cada 
papel deve ser representado de uma forma. 

A criança protestar contra o companheiro por não 
estar cumprindo o papel adequadamente - dizendo na brin-

cadeira de escola “Não é assim que o professor faz” - é um 
sinal de que ela conhece as regras daquele papel, o que nos 
permite deduzir que o papel se destaca claramente do eu 
infantil. Uma implicação disso é que, no jogo protagonizado, 
a criança é consciente de que está representando um papel, 
e não é o papel.

Ao longo do desenvolvimento do jogo muda o conte-
údo representado. Para as crianças mais novas o sentido da 
brincadeira é executar ações dos papéis; para as crianças de 
idade mediana é representar as relações pessoais do papel; 
já no final da idade pré-escolar, as crianças captam os traços 
mais típicos do papel e os interpretam (Elkonin, 2009).

Com base nos resultados de experimentos em que 
se solicitava a crianças de diferentes idades que brincassem 
de um mesmo tema, Elkonin (2009) sugere dois níveis fun-
damentais do desenvolvimento do jogo, com dois subníveis 
cada. Note-se que as etapas de desenvolvimento do jogo 
fundamentam-se no desenvolvimento do conteúdo do papel. 

As fases do desenvolvimento do jogo propostas por 
Elkonin (2009) são:

 
Segundo Nível (5 - 7) 

Conteúdo fundamental são as 
relações sociais entre as pessoas e o 
sentido social da atividade humana. 

 
Subnível 1 

- As ações do papel expressam o 
caráter das relações sociais 
- Os papéis são bem delineados 
- Maior variedade de ações. 
- A lógica e o caráter das ações 
determinam-se pelo papel assumido 
- Infração das ações é alvo de 
protestos 

Subnível 2 
- O conteúdo fundamental do jogo 

são as relações mais 
características do papel. 

- A ordem das ações reconstitui  a 
da vida. 

- As regras de conduta do papel são 
claras. 

- São enfatizadas ações com os 
diversos personagens do jogo 

- A infração da lógica das ações é 
repelida com veemência. 

 
Subnível  1 

- O conteúdo do jogo são ações como 
objetos dirigidos a companheiros do 
jogo 
- Papéis são determinados pelo 
caráter das ações 
- Ações monótonas 
- Lógica das ações não reflete a lógica 
da vida 

Subnível 2 
- O conteúdo fundamental ainda é a 

ação com os objetos, mas está em 
primeiro plano a correspondência 
com as ações tal como ocorrem na 
vida real. 

- Ampliação das ações. 
 

 

 
 

 
 

Primeiro Nível (3 - 5 anos) 

Conteúdo fundamental do jogo são 
as ações objetais de orientação 
social. 

Figura 1. fases do desenvolvimento individual do jogo segundo Elkonin.
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Frise-se que o desenvolvimento do papel no jogo 
está mais ligado à inserção da criança na realidade social 
do que à idade cronológica. A relação existente entre idade 
cronológica e desenvolvimento do jogo implica que, quanto 
mais velha é a criança, mais pode vir a conhecer.  

Esse conhecimento dos níveis de desenvolvimento 
do jogo tem uma importância prática, pois possibilita identi-
ficar fases do desenvolvimento individual do jogo a partir da 
observação de como as crianças interpretam o papel. 

Tese 4: O conteúdo fundamental da brincadeira é 
o homem 

Na idade pré-escolar descortina-se para a criança o 
mundo das relações sociais. Assim, manifesta-se a necessi-
dade de agir como o adulto; todavia, concretamente isso é 
impossível, então ela satisfaz essa necessidade na brinca-
deira, criando uma situação imaginária, interpretando papéis 
sociais, desempenhando as ações que os caracterizam e 
utilizando objetos substitutos.  

Ainda que as crianças, principalmente as menores, 
sintam-se atraídas por determinados objetos ou brinquedos, 
o que de fato as motiva a brincar é o desejo de desempenhar 
um papel. Quando crianças se interessam por um estetos-
cópio, logo passam a executar com ele as ações como se 
fossem o médico.

Em uma série experimental conduzida por Slavinia 
(citada por Elkonin, 2009), a experimentadora retirava do 
jogo os brinquedos temáticos com os quais as crianças 
menores brincavam. Constatou então que, mesmo sem os 
brinquedos, elas não abandonavam o papel. A pesquisadora 
concluiu que o papel, embora com conteúdo incipiente, já 
existe no início da idade pré-escolar e que interpretá-lo faz a 
criança permanecer no jogo, mesmo que se retirem os obje-
tos com os quais ela brinca. Por isso Elkonin afirma:

A base do jogo evoluído não é o uso do objeto, mas as 
relações entre as pessoas, mediante as suas ações com 
os objetos. Não é a relação homem-objeto, mas a relação 
homem-homem: a assimilação dessas relações transcorre 
mediante o papel de adulto assumido pela criança (Elkonin, 
2009, p. 34).

Como são variadas as esferas da atividade humana 
e os tipos de relacionamento entre as pessoas, também são 
variados os temas e conteúdos das brincadeiras. Os temas 
do jogo são a reconstituição de aspectos da vida social, 
como brincar de casinha, médico ou escola, e demonstram o 
conhecimento da criança acerca da realidade social. O con-
teúdo é o aspecto característico central do jogo; ele reflete 
a inserção da criança na atividade humana e nas relações 
que se dão por meio dela, preenche e dá vida ao papel na 
brincadeira.

Assim, por meio da brincadeira a criança assimila 
a atividade humana e as formas de relacionamento entre 

as pessoas, sendo a forma acessível para que a criança se 
aproprie dos motivos e objetivos da atividade humana.

Tese 5: A transposição das significações, a 
abreviação e a síntese das ações lúdicas são as 
bases para a criança inserir-se nas relações sociais

A ação lúdica, conforme explica Elkonin (2009), é um 
tipo especial de ação cujo seu sentido é transmitido de forma 
sintética e abreviada. Vejamos um exemplo disso: crianças 
brincando de escola. A criança interpreta a professora pas-
sando a lição; para isso, basta que faça um gesto que sinte-
tize a ação real da professora escrevendo a lição. Quando 
olha os cadernos, pode folhear um caderno imaginário, exe-
cutando ações que transmitem a ideia da ação de folhear o 
caderno. O importante é transmitir para as outras crianças, 
que interpretam os alunos, o sentido da ação.

Se no jogo se reproduzissem todas as ações tal e 
qual a realidade, com todas as suas partes componentes, 
não haveria brincadeira, e sim, uma imitação mecânica e 
sem significado da realidade. Assim, atuar de forma sintética 
e abreviada é uma condição imprescindível.  

Elkonin (2009) assinalou que existe e uma ação 
contraditória entre o papel e as ações ligadas a ele: quanto 
mais abreviadas e sintéticas são as ações lúdicas, maior é 
a profundidade da representação das relações sociais re-
produzidas. Para compreender tal afirmação, recorremos ao 
desenvolvimento das ações lúdicas na brincadeira.

Para que a ação se torne sintética e abreviada é 
preciso que, antes, a criança realize a transposição de signi-
ficados, com a utilização de objetos substitutos. Até os três 
anos, ainda é o objeto que determina as ações das crianças, 
pois a ação está plasmada no objeto. 

A contradição fundamental da natureza das ações 
com os objetos é que, se por um lado as ações contêm o 
esquema geral de significação social do objeto, por outro 
apresentam as propriedades operacionais ligadas às carac-
terísticas físicas dos mesmos (Elkonin, 2009). A ação com 
um pau em vez do cavalo ou com um pedaço de papel como 
se fosse um prato, ajuda a separar a ação do objeto com o 
qual esta ação está habitualmente ligada na vida real. Essa 
operação oferece a condição para a tomada de consciência 
da ação como tal. 

A substituição de um objeto por outro se baseia na 
possibilidade de executar, com o objeto lúdico, a ação ne-
cessária para o desenvolvimento do papel. Graças a essa 
substituição, o aspecto técnico operacional da ação fica em 
segundo plano, tornando-a plástica e transmitindo unica-
mente seu significado geral (dar de comer, pôr para dormir, 
cuidar do doente, comprar e vender, passear, lavar-se).

Para Elkonin (2009), a abreviação e síntese das 
ações lúdicas são sinais de que a criança está assimilando o 
sentido humano das ações, por meio do realce das relações 
entre as pessoas que se dão nas atividades humanas. 
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Tese 6: O jogo produz o desenvolvimento psíquico 
e da personalidade infantil

Uma vez que conhecemos a estrutura da atividade 
infantil, temos agora condições para compreender os nexos 
fundamentais entre jogo protagonizado e desenvolvimento 
infantil. A pergunta que fazemos é: o que acontece no jogo 
que permite o desenvolvimento de processos psíquicos e da 
personalidade infantil?

Segundo Elkonin (1987a), “Através do jogo o mundo 
das relações sociais, muito mais complexas que as acessí-
veis à criança em sua atividade não lúdica, é introduzido na 
sua vida e a eleva a um nível significativamente mais alto” 
(Elkonin, 1987a, p. 93, tradução nossa). Para o autor, esse 
elemento é um dos traços essenciais do jogo e nele está 
enraizada uma das significações mais importantes para o 
desenvolvimento infantil. 

Como vimos, nos papéis representados pelas crian-
ças estão contidas regras de conduta e de relacionamento 
social. Como no jogo o importante é representar bem o papel, 
a criança controla seu comportamento conforme normas de 
conduta. A criança percebe traços específicos das condutas, 
individualiza-os no papel e, quando os generaliza, assimila 
uma forma de ser: médico, professor, ladrão, policial, dentre 
outros papéis disponíveis na rede de relações sociais.

Ao assumir um papel, a criança ao mesmo tempo é 
ela mesma e outro. Para Elkonin (1987a), é difícil para a 
criança observar seu próprio comportamento, mas no jogo 
ocorre um desdobramento entre o “eu real” e o “eu imaginá-
rio” e torna-se visível para a criança um conjunto de ações 
de um papel. Segundo Elkonin (2009), “A criança controla 
com dificuldades suas próprias ações; mas, as controla de 
maneira relativamente mais fácil, por dizer assim, postas ex-
teriormente e dadas sob a forma de ações de outra pessoa.” 
(Elkonin, 1987a, p.99, tradução nossa). 

A conduta da criança é reestruturada na brincadeira, 
tornando-se arbitrada, isto é, controlada por regras de um 
determinado modelo de conduta (Elkonin, 2009).

Existe, dessa forma, um movimento de reflexão em que 
a criança compara seu comportamento na brincadeira com um 
modelo. Essa reflexão é ainda muito incipiente, mas o importan-
te é que essa função nasce na brincadeira (Elkonin, 2009).

Nesse movimento de assumir papéis, atuar conforme 
normas de conduta e sistemas de relacionamento social, ser 
ao mesmo tempo eu e outro e comparar-se com um modelo, 
a criança vai assimilando as normas de relacionamento so-
cial e organizando sua própria conduta. 

A adoção do papel também oferece a condição neces-
sária para que a criança opere sob novas perspectivas, uma 
vez que a criança ocupa uma nova posição em uma relação, 
favorecendo o processo de descentramento cognitivo. Tam-
bém a alteração dos significados dos objetos desempenha 
papel central nesse descentramento, pois exige a criação de 
novas formas de agir com os objetos (Elkonin, 2009).

Há elementos que indicam o jogo como fase de 
transição para etapas mais desenvolvidas do pensamento. 
afirma Elkonin: 

Se nas etapas iniciais se requer um objeto substitutivo e uma 
ação relativamente desenvolvida com ele (etapa da ação 
materializada, segundo Galperin), nas etapas posteriores 
do desenvolvimento do jogo, o objeto já se manifesta como 
signo da coisa mediante a palavra que o domina, e a ação 
com gestos abreviados e sintetizados concomitantemente 
com a fala. Assim, as ações lúdicas apresentam um caráter 
intermediário e vão adquirindo paulatinamente o de atos 
mentais com significações de objetos que se realizam no 
plano da fala em voz alta e ainda se apóiam em ações 
externas que, não obstante, já adquiriram o caráter de gesto-
indicação sintético (Elkonin, 2009, p. 415).

Assim, podemos dizer que o jogo “afeta os aspectos 
mais importantes do desenvolvimento psíquico da persona-
lidade do pequeno em conjunto, o desenvolvimento de sua 
consciência” (Elkonin, 1987a, p. 84, tradução nossa). 

A teoria do jogo de Elkonin e a 
Educação Infantil

No campo da Psicologia, a teoria de Elkonin estabele-
ce-se como uma original e genuína Teoria Histórico-Cultural 
do Jogo. Ao explicar as fases do desenvolvimento individual 
e evidenciar o papel do adulto, permite estabelecer pressu-
postos para a organização dessa atividade na Educação 
Infantil. Desfaz-se a ideia de que o jogo infantil é fruto de 
impulsos internos ou da tentativa de fugir das imposições 
do mundo adulto; sua origem está nas relações sociais da 
criança e é atividade que a insere na sociedade promovendo 
sua humanização, tal como vimos no item acima.

Nessa perspectiva, o papel da escola de Educação 
Infantil é proporcionar condições para que essa atividade 
seja rica e diversificada. Como é possível enriquecer o jogo 
protagonizado? Se seu desenvolvimento relaciona-se com o 
conhecimento que a criança tem da realidade, quanto mais 
criar condições para que a criança conheça seu entorno, 
mais a escola proporcionará seu enriquecimento.  

Dessa forma, parece correto afirmar que o desafio 
proposto à Educação Infantil, que tem como pressuposto o 
jogo como atividade-guia da criança, é ampliar o conheci-
mento da criança acerca das relações sociais e da atividade 
humana, para que esses conhecimentos transformem-se 
em matéria prima para o jogo infantil. 

O objetivo a ser alcançado em relação ao desenvol-
vimento do jogo protagonizado é possibilitar às crianças, ao 
final da idade pré-escolar, representarem os papéis interpre-
tando suas relações sociais mais típicas.

Retomando-se a discussão realizada por Elkonin 
(1987b) sobre a periodização, constata-se que o jogo pro-
tagonizado corresponde ao grupo de atividades do sistema 
criança-adulto social, no qual a orientação predominante é 
a assimilação de objetivos, motivos e normas das relações 
entre as pessoas. Assim, é preciso ter claro: o que está em 
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primeiro plano nessa atividade é a reprodução das relações 
sociais entre as pessoas através da interpretação dos papéis. 

Partindo dessa proposição, discutiremos dois enten-
dimentos sobre o jogo na Educação Infantil que se afastam 
das ideias defendidas por Elkonin: a utilização do jogo como 
instrumento didático e o jogo como mera recreação.

A utilização do jogo protagonizado como instrumento 
didático não possibilita o desenvolvimento do papel. Para 
Elkonin (2009), a importância didática do jogo é extrema-
mente limitada, pois os elementos fundamentais da ativida-
de-guia infantil ficam relegados a segundo plano. Afirmam 
Kravtsov e Kravtsova (2010)

Na classificação do brincar há até mesmo um tipo de 
brincadeira especial – a brincadeira didática. Esta é uma 
brincadeira educativa. Mas na pesquisa das características 
da brincadeira didática, V. V. Davydov mostrou que, em um 
caso, a brincadeira perde suas características essenciais 
e, em outro caso, ela perde o sentido didático (Kravtsov & 
Kravtsova, 2010, p. 24, tradução nossa). 

A importância didática do jogo é limitada porque não 
se aprende sobre as propriedades dos objetos ou noções 
científicas no jogo protagonizado: tais aprendizagens se dão 
em atividades dirigidas para esse fim. Quando se transforma 
o jogo em uma atividade para ensinar um conceito, sua es-
pecificidade está sendo relegada a segundo plano, portanto 
ele está sendo descaracterizado, transformando-se em outra 
atividade.

Essa ideia de utilizar o jogo como instrumento didáti-
co não é nova e sustenta-se na análise psicológica de que a 
motivação para o jogo - atividade que a criança realiza por-
que a natureza infantil é dada à não seriedade característica 
do jogo - é o prazer (Brougère, 1995). Por isso, propõe-se 
utilizar o jogo como recurso de ensino - um meio de seduzir 
a criança para aprender conteúdos sérios. 

Por outro lado, pensar o jogo protagonizado como 
recreação tampouco corresponde a uma organização pe-
dagógica que possibilite o desenvolvimento do papel. Essa 
forma de compreender o jogo parte da ideia de que o jogo 
tem conteúdo fútil. Ainda assim, é necessário na Educação 
Infantil, para que as crianças descansem e retomem o fôlego 
para o trabalho com os conteúdos verdadeiramente sérios. 

Uma vez compreendida sua importância para o de-
senvolvimento infantil, como vimos no item anterior, não faz 
sentido contrapor o jogo a outras atividades na Educação 
Infantil. Mesmo assim, não se trata de defender que seja a 
atividade preponderante ou que a criança apenas se interes-
se pelo jogo na idade pré-escolar.

O jogo proporciona o desenvolvimento das mais 
importantes transformações do período, mas é incorreto 
“universalizar a importância do jogo para o desenvolvimento 
psíquico” (Elkonin, 2009, p. 399). As atividades criativas e 
de expressão, o conhecimento de fenômenos da natureza, 
situações envolvendo a sociedade deste e de outros tempos 
e pessoas deste e de outros lugares, a apreciação estética, 
assim como a convivência com a cultura escrita que forma 

nas crianças uma atitude leitora e produtora de textos, têm 
grande importância para o desenvolvimento infantil e não 
devem perder espaço para o jogo protagonizado. Na ver-
dade, tais atividades enriquecem também a atividade-guia, 
pois criam condições para que as crianças conheçam mais 
sobre o mundo. 

Para essa discussão, é conveniente retomar Leontiev 
(2010) quando afirma que a atividade-guia não é aquela que 
a criança faz a maior parte do tempo, mas aquela que, por 
seu conteúdo e estrutura, possibilita o desenvolvimento de 
processos psicológicos essenciais ao processo de humani-
zação que acontece na pequena infância. 

Assim, trata-se de criar condições para que essa ati-
vidade possa se desenvolver com qualidade. A organização 
e o uso dos ambientes na escola infantil e a gestão do tempo 
aí vivido pelas crianças constituem parte dessas condições 
fundamentais. Por isso é essencial um um tempo livre diário 
que as crianças possam gerir de forma autônoma, escolhen-
do como atividade o jogo protagonizado. 

Da mesma forma, intervenções do professor são 
fundamentais para o desenvolvimento do papel. A apresen-
tação dos objetos (com o que se brinca), o cenário (onde 
se brinca), as ações e relações interpretadas na brincadeira 
(como se brinca) devem ser alvo da atenção dos educado-
res que lidam com as crianças pequenas. 

Elkonin (1987a) destaca que os brinquedos devem 
ser os necessários e os mais simples possíveis. Ressalta 
que nos níveis iniciais do desenvolvimento do jogo são ne-
cessários mais brinquedos temáticos, pois estes ajudam a 
criança a adotar o papel; porém esses brinquedos devem 
ser gradualmente retirados pelo professor. O intuito dessa 
ação é auxiliar que a adoção de papéis passe a se estabe-
lecer a partir do conhecimento das regras internas do papel, 
que não fique dependente dos objetos imediatamente dispo-
níveis. Nesse sentido, a apresentação das ações e relações 
dos papéis sociais é fundamental.

Um elemento a observar é que, da mesma forma 
que brinquedos temáticos, o cenário onde se brinca também 
tem o poder de sugerir temas. Deixar a sugestão a cargo 
do cenário pode tornar a brincadeira monotemática, daí a 
necessidade da intervenção do professor, sugerindo, ou 
mesmo discutindo com o grupo de crianças temas possí-
veis para a brincadeira antes que esta se inicie. A Teoria 
Histórico-Cultural do Jogo sugere que as crianças possam 
interpretar papéis ligados a uma variedade de temas, pois 
temas diferentes exigem a criação de situações imaginárias 
distintas e, por vezes, mais complexas. Da mesma forma, é 
fundamental que as crianças possam interpretar uma ampla 
gama de papéis. Frise-se que o papel contém os valores da 
sociedade atual, impregnada de preconceitos, portanto a in-
tervenção do professor precisa auxiliar a criança na reflexão 
crítica sobre esses valores (Duarte, 2006). 

O desenvolvimento infantil depende de mediações de 
qualidade. É adequado supor, seguindo a Psicologia Histó-
rico-Cultural, que, à medida que se criam as condições para 
o desenvolvimento do jogo, possibilita-se que os processos 
psíquicos e da personalidade se reorganizem e tomem for-
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mas qualitativamente superiores. Pensando-se a Educação 
Infantil como espaço e tempo dedicados ao desenvolvimento 
da criança, esse nível da educação precisa comprometer-se 
com as condições em que as crianças brincam.

Considerações finais
Com o estudo das teses centrais da Teoria Histó-

rico-Cultural do Jogo de Elkonin foi possível identificar os 
elementos centrais da atividade-guia da criança em idade 
pré-escolar e seu papel no desenvolvimento, bem como 
destacar o lugar ocupado pelo jogo na organização das 
atividades na escola de Educação Infantil. Isso possibilitou 
apontar formas de intervenção do professor na criação das 
condições adequadas para a constituição deste jogo prota-
gonizado, tais como sugestão de temas, a discussão dos 
conteúdos, a adequação dos materiais e dos espaços; en-
tretanto, estudos empíricos devem ser realizados com intuito 
de verificar as melhores formas dessa intervenção pedagó-
gica, com objetivo de melhor possibilitar o desenvolvimento 
do papel, unidade fundamental do jogo.
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Resumo  
A Psicologia Escolar, área tradicional da profissão de psicólogo no Brasil, sofre diversas críticas referentes ao modo como são conduzidas 
determinadas práticas em seu contexto, por isso necessita ser constantemente repensada e discutida. O presente artigo propõe uma reflexão 
sobre a Psicologia Escolar e sua(s) possibilidades de atuação. Inicialmente realiza-se uma contextualização histórica sobre a Psicologia Escolar, 
com a observação de que esse é um campo ainda em construção no Brasil. Em um segundo momento, busca-se elucidar alguns aspectos que 
hoje tornam a Psicologia Escolar uma área específica e de grande importância na atuação do psicólogo. Por fim, discute-se a necessidade tanto 
de o psicólogo atuar com os diferentes atores presentes no contexto educacional quanto de trabalhar de forma interdisciplinar na escola e em 
qualquer outro ambiente no qual sejam desenvolvidos processos de ensino-aprendizagem.  
Palavras-chave: Psicologia Escolar, história da psicologia, atuação do psicólogo.

School psychology and possibilities for the psychologist work:  
some reflections

Abstract    
School psychology, a traditional area of psychology in Brazil, has been criticized due to the manner psychological knowledge is being applied in 
educational contexts, which entails continued reflection on and rethinking of its role in these contexts.  In this paper we propose a critical analysis 
of the possibilities of School Psychology. First, the historical background of School Psychology is presented, pointing out that this is a field yet 
in construction in Brazil. Second, aspects that make School Psychology an important and specific area of intervention for psychologists are 
highlighted. Finally, we discuss the need for psychologists to interact with the different actors present in the educational context, as well as working 
in an interdisciplinary way in schools and other environments where teaching-learning processes are developed.
Key-words: School psychology, history of psychology, psychologist performance.

Psicología Escolar y posibilidades en la actuación del psicólogo:  
algunas reflexiones 

Resumen   
La psicología escolar, área tradicional de la profesión del psicólogo en Brasil, posee diversas críticas referentes a cómo son conducidas 
determinadas prácticas en su contexto, por lo tanto necesita ser constantemente repensada y discutida. Este artículo propone una reflexión 
sobre la Psicología Escolar y su(s) posibilidad(es) de actuación. Inicialmente se realiza una contextualización histórica sobre la Psicología Escolar 
señalándose que se trata de un campo aún en construcción en Brasil. En la  segunda etapa se busca aclarar algunos aspectos que hoy hacen 
que la Psicología Escolar sea un área específica y de gran importancia en la actuación del psicólogo. Finalmente, se discute la necesidad del 
psicólogo actuar tanto con los diferentes actores presentes en el contexto educacional como trabajar de forma interdisciplinar en la escuela y en 
cualquier otro ambiente en el que sean desarrollados procesos de enseñanza aprendizaje.  
Palabras Clave: Psicología escolar, historia de la psicología, actuación del psicólogo.
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Introdução
No Brasil, a Psicologia Escolar1, enquanto área de 

atuação do psicólogo, tem enfrentado uma série de dificulda-
des e contradições. Essa área é quase tão antiga em nosso 
país quanto a profissão de psicólogo (Guzzo, 2001); porém 
as práticas realizadas pelos psicólogos escolares vêm sen-
do constantemente objeto de críticas, por serem conside-
radas inadequadas e insatisfatórias nas suas respostas às 
questões educacionais e escolares desenvolvidas no Brasil 
(Guzzo, Mezzalira, Moreira, Tizzei, & Silva Neto, 2010).

Na prática, além de muitos profissionais atuarem 
de maneira equivocada, priorizando o foco na Psicopato-
logia Clínica, no aluno ou em sua família, percebe-se que 
os profissionais da Educação (professores, supervisores 
escolares, orientadores pedagógicos) e familiares não com-
preendem ou ainda desconhecem o que faz o psicólogo 
escolar (Cassins e cols., 2007; Gaspar & Costa, 2011). Isso 
pode ser atribuído às questões históricas relacionadas ao 
próprio desenvolvimento da Psicologia Escolar em nosso 
país. Historicamente, a Psicologia Escolar buscou aplicar os 
conhecimentos de psicologia aos problemas de aprendiza-
gem e de comportamento dos alunos, realizando um acom-
panhamento psicológico e vocacional, além do treinamento 
de professores (Bock, 2003; Cassins e cols., 2007; Gaspar 
& Costa, 2011; Souza, 2007; Souza, Ribeiro & Silva, 2011). 
De fato, por muito tempo o psicólogo inserido no contexto 
educacional utilizou como principal ferramenta no contexto 
escolar os testes psicológicos, com o intuito de medir as ca-
pacidades e habilidades dos alunos e neles identificar pos-
síveis problemas e psicopatologias (Cassins e cols., 2007; 
Machado & Souza, 2004). 

Essa forma de atuação do psicólogo, que prioriza 
medidas e diagnósticos clínicos, foi motivo de controvérsias 
dentro e fora da Psicologia. A partir da década de 1980 surgi-
ram críticas a essas práticas psicológicas realizadas no con-
texto escolar, pois elas apresentavam uma visão reducionis-
ta do indivíduo e dos processos que ocorrem no contexto 
escolar/educacional. Por um lado, era preciso conhecer e 
classificar o aluno para auxiliá-lo no melhor desempenho 
da aprendizagem. Em contrapartida, era necessário ter em 
mente que os problemas enfrentados pelo aluno na escola 
não decorriam exclusivamente de fatores individuais ou de 
seu ambiente próximo. Era necessário questionar proces-
sos, práticas, ideologias e questões políticas presentes no 
contexto educacional e social que referendavam e contribu-
íam para o desenvolvimento do fracasso escolar em certos 
grupos socioeconômicos e culturais (Patto, 2004).

 Dessa forma, o psicólogo inserido na escola deve 
buscar o aperfeiçoamento de suas práticas mediante inter-
venções que considerem fatores históricos, sociais, políticos 
e econômicos, realizando uma intervenção ampla e contex-
tualizada, que envolva os diferentes atores presentes nos 

1    Neste trabalho utilizaremos apenas o termo Psicologia Escolar 
referindo-se a Psicologia Escolar e Educacional, pois as autoras 
compartilham da ideia de que não há como separar esses termos, 
uma vez que se complementam.

processos educativos, sejam eles professores, pais, fun-
cionários, alunos - enfim, a comunidade escolar (Gaspar & 
Costa, 2011; Guzzo, 2002); contudo, ainda hoje se percebe 
uma concomitância de modelos de atuação nas práticas de-
senvolvidas pelos psicólogos escolares/educacionais, uma 
vez que são desenvolvidas tanto práticas que preservam 
características de propostas mais tradicionais e excludentes 
quanto práticas inovadoras e transformadoras dos indivídu-
os e instituições educacionais (Martinez, 2010).

Considera-se que ainda há muito a discutir sobre a 
atuação do psicólogo nas escolas, uma vez que esta ainda 
é uma área pouco conhecida, se comparada às áreas de clí-
nica e organizacional (Marinho-Araújo & Almeida, 2005).  Do 
mesmo modo, é problemática a forma como os indivíduos 
percebem a atuação do psicólogo, ou mesmo a formação 
acadêmica ofertada na área. Ainda permanece no imaginá-
rio social que o psicólogo deve atender os alunos problemá-
ticos, remediar situações conflituosas e “apagar incêndios”, 
desenvolvendo práticas clínicas individuais (Patias, Monte 
Blanco, & Abaid, 2009). De fato, ainda encontramos no exer-
cício dos psicólogos nas escolas intervenções reducionistas 
e individualizantes, que centram suas práticas apenas em 
atendimentos clínicos a alunos, seus familiares ou os profes-
sores (Gaspar & Costa, 2011; Souza e cols., 2011; Teixeira, 
2003). Este trabalho pretende discutir algumas implicações 
dessas formas de atuação do psicólogo, indicando alguns 
aspectos que podem ser modificados para que o psicólogo 
possa auxiliar nos processos educativos presentes nos con-
textos educacionais. 

Um pouco da história da Psicologia Escolar

A atuação da Psicologia Escolar no país ocorreu con-
comitantemente ao desenvolvimento da Psicologia enquanto 
ciência. Inicialmente, observou-se uma grande preocupação 
com a quantificação dos fenômenos psíquicos. Desta forma, 
no início do século passado o psicólogo escolar encontrava-
-se mensurando os fenômenos psíquicos junto aos labora-
tórios das escolas de educação e de filosofia (Bock, 2003; 
Guzzo, 2002; Marinho-Araújo & Almeida, 2005; Patto, 1997; 
Souza, 2007). Sua atuação era predominantemente asso-
ciada à prática da psicometria e ao desenvolvimento de 
intervenções clínicas individuais em instituições de ensino. 
A causa dos problemas educacionais estava centrada no 
aluno, ao passo que fatores externos - sociais, econômicos, 
políticos, institucionais, históricos e pedagógicos - eram ig-
norados (Cassins e cols., 2007; Teixeira, 2003). O principal 
objetivo era resolver os problemas escolares (Meira & Antu-
nes, 2003), sobretudo, o temido “fracasso escolar”.

O psicólogo escolar, nesse paradigma, era apenas 
um psicometrista, que avaliava as crianças indicando em 
que áreas essas apresentavam dificuldades. Sua atuação 
nesse período apresentava um caráter clínico-terapêutico 
que buscava “consertar” a criança e “adaptá-la” ao contexto 
escolar (Barbosa & Marinho-Araújo, 2010; Bock, 2003; Gu-
zzo e cols., 2010). Os testes, os laudos e os diagnósticos, 
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que se constituíam nas principais formas de atuação do 
psicólogo escolar, “explicavam” aos profissionais presentes 
no contexto escolar e aos leigos, os motivos do fracasso es-
colar de determinado aluno. Ao utilizar essas técnicas, mui-
tas vezes o psicólogo acabava por tentar corrigir o “aluno-
-problema” (ou sua família), a fim de readaptá-lo ao sistema 
escolar. Dessa forma, a responsabilidade pelas dificuldades 
que se apresentavam no sistema educacional era sempre 
depositadas no aluno e/ou em sua família (Andrada, 2005; 
Barbosa & Marinho-Araújo, 2010; Guzzo, 2002; Guzzo e 
cols., 2010). Nesses momentos iniciais, todos os problemas 
escolares, tanto o referentes à não aprendizagem como os 
pertinentes a problemas comportamentais, eram atribuídos 
aos alunos-problema ou então às suas famílias, conside-
radas, “desestruturadas” ou “incapazes” (Marinho-Araújo & 
Almeida, 2005).

Patto (1997, 2004), com suas ideias revolucionárias, 
apontou que a Psicologia Escolar não poderia se ocupar 
mais com teorias e práticas reprodutivas do status quo, sem 
considerar o papel social da escola na formação do cidadão. 
Essa autora descreveu no livro “A produção do Fracasso 
Escolar” como a Psicologia Escolar estava a serviço de uma 
ideologia que servia para excluir e estigmatizar os indivídu-
os e suas famílias, dividindo e classificando os alunos entre 
os que aprendiam e os que não aprendiam. Essa divisão 
encontrava-se predominantemente baseada na divisão de 
classes (Patto, 1997, 2004).

Como é hoje e (ou) como poderia ser?

Embora a atuação do psicólogo escolar tenha se mo-
dificado, continua apresentando-se problemática, tanto em 
função do sistema educacional brasileiro (que está distante 
das condições de excelência no ensino) como pela forma-
ção oferecida aos futuros profissionais da Psicologia que 
atuarão nesse campo. A formação geralmente é deficiente e 
não contempla as especificidades presentes nos processos 
educacionais e no contexto escolar (Guzzo, 2001; Guzzo e 
cols., 2010). 

A literatura especializada utiliza diferentes deno-
minações para se referir ao psicólogo que atua junto às 
escolas e aos processos educacionais, principalmente as 
de psicólogo escolar e psicólogo educacional. O primeiro 
psicólogo, o escolar, seria aquele que, atuando diretamente 
na escola, ocupa-se das questões práticas a ela referentes, 
enquanto o segundo, o psicólogo educacional, seria aquele 
ocupado em pensar, refletir e pesquisar sobre os processos 
educacionais em geral. Este seria uma espécie de produ-
tor de conhecimentos a serem utilizados pelos psicólogos 
escolares (Guzzo, 2001; Marinho-Araújo & Almeida, 2005). 
Apesar dessa diferenciação de termos, atualmente diversos 
autores (Andrada, 2005; Patto, 1997, 2004) não concordam 
com essa divisão, pois consideram que o psicólogo esco-
lar ou educacional é aquele que se ocupa tanto da prática 
como do pensar sobre os processos educacionais, estando 
esses presentes ou não no contexto escolar. Segundo essas 

autoras, é preciso pensar em um psicólogo que se ocupe 
dos processos educacionais ao longo da vida, uma vez que 
estes não ocorrem apenas no contexto escolar, nem se en-
contram restritos a alguma etapa especifica do desenvolvi-
mento humano.

Embora não seja um pré-requisito para atuar na área, 
atualmente um psicólogo pode obter seu reconhecimento 
como especialista na área de Psicologia Escolar/Educa-
cional a partir da realização de uma prova realizada pelo 
Conselho Federal de Psicologia para concessão de titulo, 
ou mediante a realização de um curso de especialização 
reconhecido pelo referido Conselho. Para habilitar-se para 
a prova o profissional deve apresentar alguns critérios exi-
gidos pelo CFP, como estar inscrito no Conselho Regional 
de Psicologia há pelo menos dois anos, comprovar prática 
profissional na área escolar e educacional por pelo menos 
dois anos (CFP, 2007).

Essa área foi reconhecida como uma especialidade 
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) através da Re-
solução n.º 013/07. Nesse sentido, o CFP descreve algumas 
tarefas que cabem a esse campo de atuação do psicólogo. 
Na descrição das atividades, podem ser observados alguns 
aspectos que descrevem e qualificam a atuação do psicólo-
go escolar, propondo um trabalho interdisciplinar e integrado 
aos contextos educacionais, que pode ser desenvolvido 
tanto individualmente como em grupo, em diferentes níveis, 
como promoção, prevenção e tratamento.  Segundo o Con-
selho Federal de Psicologia (2007, p.18), o psicólogo 

Nessa tarefa, considera as características do corpo 
docente, do currículo, das normas da instituição, do 
material didático, do corpo discente e demais elementos do 
sistema. Em conjunto com a equipe, colabora com o corpo 
docente e técnico na elaboração, implantação, avaliação 
e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, 
de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos 
procedimentos educacionais. No âmbito administrativo, 
contribui na análise e intervenção no clima educacional, 
buscando melhor funcionamento do sistema que resultará 
na realização dos objetivos educacionais.

De acordo com a Resolução 013/07 do CFP, cabe 
ao psicólogo escolar ocupar-se de um amplo leque de 
possibilidades que se referem diretamente ao âmbito do 
ensino-aprendizagem, tanto em seu contexto formal (escola, 
instituições de ensino) quanto no informal (organizações 
não governamentais, empresas, etc.). O psicólogo esco-
lar/educacional trabalha os processos educacionais que 
acontecem tanto com crianças e adolescentes como com 
pessoas adultas ou mais maduras. Exemplos disso são os 
programas de acompanhamento psicopedagógico e educa-
cionais realizados no ensino de jovens e adultos (EJA), nas 
escolas técnicas, nas universidades e nos programas de 
universidades para a terceira idade (Bonai & Thiers, 2006). 
Além desses contextos, o psicólogo que se ocupa dos pro-
cessos educacionais hoje pode atuar junto a organizações 
não governamentais (ONGs), programas de treinamento 
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em empresas, hospitais, associações comunitárias ou qual-
quer outro local onde ocorram esses processos de ensino e 
aprendizagem; porém é necessário que o psicólogo centre 
seu foco de atenção nos processos educacionais, especial-
mente nas condições de ensino e aprendizagem, para que 
sua atuação não se confunda com a realizada por outros 
psicólogos que também atuam nestas instituições, com dife-
rentes focos (organizacional, hospitalar) (Marinho-Araújo & 
Almeida, 2005; Patto, 1997). Esse profissional deve atuar de 
forma interdisciplinar, juntamente com a equipe que trabalha 
com os processos educacionais nas instituições de educa-
ção, como educadores especiais, pedagogos, etc. - e fora 
delas, mas que podem fazer parte de uma rede de atenção 
aos indivíduos, famílias e comunidades  - como assistentes 
sociais, secretarias de educação, de saúde, e outros órgãos 
públicos) (Cassins e cols., 2007). Em sua atuação o psicólo-
go não pode se esquecer das questões econômicas e polí-
ticas envolvidas nesses processos de ensino-aprendizagem 

Assim, ser psicólogo escolar ou educacional no Brasil 
exige conhecer as necessidades das pessoas no que se re-
fere aos processos educacionais, não importando o contexto 
ou as condições sociais ou políticas em que estejam inseri-
das (ricas, pobres, capacitadas, deficientes, abandonadas ou 
acolhidas por suas famílias (Almeida e cols., 1995). O psicó-
logo busca defender os direitos do indivíduo no atendimento 
de suas necessidades educacionais e promover seu desen-
volvimento, sem discriminação ou  intolerância de qualquer 
tipo ou grau, tendo o cuidado de não reproduzir formas de 
dominação. Neste sentido, é preciso que o psicólogo tanto 
se encontre inserido no contexto no qual esses processos 
ocorrem como conheça aspectos históricos, econômicos, po-
líticos e culturais da população e da comunidade que atende.  
Para isso, ele precisa: a) atuar em uma equipe multidisci-
plinar; b) estar constantemente estudando e participando de 
eventos da área e trocando experiências com os pares; c) 
sair do gabinete para olhar a realidade tal como ela se apre-
senta, confusa e inexplicável, fora de controle e desafiadora 
(Cassins e cols., 2007). Este profissional deve conscientizar-
-se de que há muito trabalho pela frente e muitas formas 
de realizar esses trabalhos. Nessa caminhada, ele pode 
apresentar diferentes sentimentos, especialmente diante da 
urgência e emergência de diferentes demandas presentes 
no contexto escolar, uma vez que deverá estar preparado 
para realizar o que ainda não está pronto e necessita ser 
construído (Almeida e cols., 1995), mas precisa estar atento 
tanto às necessidades da população que atende como às 
suas potencialidades na realização de um trabalho conjunto.  

De fato, pesquisadores indicam a necessidade de 
a atuação do psicólogo escolar se efetuar no local em que 
os fenômenos ocorrem, para que ele não se aliene (Cabral 
& Sawaia, 2001; Martinez, 2010). Apesar disso, ainda hoje 
é possível encontrar muitos “psicólogos escolares” que se 
ocupam de problemas de aprendizagem, de desvios de 
comportamento apresentados no contexto escolar a partir 
de atividades realizadas apenas em seus consultórios, sem 
conhecer as realidades e as condições nas quais estas 
questões se produzem (Martinez, 2010). 

Outro aspecto importante, que parece ser um con-
senso em estudos na área, é que nos processos educativos 
o psicólogo escolar não pode apenas trabalhar com práticas 
curativas ou patologizantes, mas deve se ocupar tanto com 
a prevenção quanto com a promoção do desenvolvimento 
dos agentes envolvidos no processo educativo, estando 
atendo às potencialidades apresentadas pelos diferentes 
atores presentes nos contextos educacionais (Gaspar & 
Costa, 2011; Lessa & Facci, 2011; Souza e cols., 2011). 

Por outro lado, Rodrigues, Itaborahy, Pereira, & Gon-
çalves (2008), em pesquisa realizada com 23 psicólogos 
escolares de Juiz de Fora (MG), perceberam dificuldades no 
desenvolvimento e concretização de novas práticas focadas 
na promoção e prevenção. Na pesquisa desenvolvida, que 
teve como objetivo investigar concepções e práticas desses 
psicólogos sobre prevenção e promoção de saúde, os auto-
res constataram que há deficiências na formação, predomi-
nando o enfoque curativo.

Valle (2003) considera que o psicólogo deve mudar 
seu foco de atuação no contexto escolar, passando de um 
enfoque clínico e remediativo, no qual sua atuação centra-
-se na solução de problemas, para um enfoque preventivo 
ou voltado para a promoção de saúde. Os processos de 
ensino-aprendizagem devem envolver ações que estimulem 
o desenvolvimento dos indivíduos (desenvolvimento de ha-
bilidades, competências, etc.) e dos grupos. Assim, o foco 
de trabalho desloca-se para os fatores de proteção e de 
promoção de saúde e resiliência, sendo trabalhados aspec-
tos de prevenção primária, voltados à população geral, não 
apenas às populações vulneráveis.

Algumas pesquisas apontam ser possível encontrar 
práticas dos psicólogos escolares que atendam a essas no-
vas exigências e atribuições. Exemplo disso encontramos 
no trabalho desenvolvido por Loos e Zeller (2007). Esses 
autores relataram uma experiência de intervenção realizada 
em uma escola pública municipal, cujo objetivo foi o treina-
mento de habilidades sociais e de interação interpessoal, 
o que contribuiu para minimizar os episódios agressivos 
frequentes na escola. Essa forma de intervenção contribui 
para afirmar a identidade do “novo” psicólogo escolar, que 
se dedica à comunidade escolar por meio de intervenções 
preventivas em grupo.

O psicólogo escolar vem atuando de diferentes 
formas, além de realizar algumas atividades já criticadas, 
como a clínica e a avaliação de alunos e professores. Os 
psicólogos vêm promovendo grupos de discussão e outras 
formas de atendimento que não se centram apenas em prá-
ticas avaliativas ou clínica terapêutica.  Patias, Monte Blanco 
e Abaid (2009), por exemplo, desenvolveram oficinas com  
professores trabalhando a expressão de ideias, sentimen-
tos e atitudes em relação ao trabalho com os alunos. Essa 
experiência, segundo as autoras, permitiu a criação, além 
do espaço físico, de um espaço psicológico, para que se 
percebessem as dificuldades e os potenciais do grupo de 
professores e alunos. Houve uma melhora nas habilidades 
e na comunicação entre a equipe diretora e os professores. 
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De fato, alguns estudos indicam a necessidade de 
a Psicologia Escolar trabalhar com os diferentes atores en-
volvidos no contexto educacional da escola. Por exemplo, 
é importante trabalhar com alunos, professores, pais, me-
rendeiras, funcionários da limpeza, diretores - enfim, com 
todos aqueles que se encontrem, de uma forma ou de outra, 
envolvidos nesse contexto educativo, uma vez que a educa-
ção não é apenas realizada em sala de aula (Marinho-Araújo 
& Almeida, 2005).

Da mesma forma, faz-se necessário que o psicólogo 
escolar conheça os indivíduos e os contextos em que atua, 
com suas histórias, culturas e especificidades. É preciso 
conhecer a realidade a partir da análise de diferentes dimen-
sões, com a histórica, a cultural, a política e outras, para que 
o conhecimento produzido possa explicar a complexidade 
dos fenômenos e oferecer subsídios concretos para a reali-
zação de intervenções eficazes. A Psicologia, nesse sentido, 
deve assumir uma dimensão crítica e política, apresentando 
uma preocupação constante com a realidade social imediata 
(Guzzo e cols., 2010).

Uma possível teoria a ser utilizada para compreender 
os indivíduos nos processos educacionais é a Teoria Bioe-
cológica, desenvolvida por Bronfenbrenner e Morris (1998). 
Essa teoria busca considerar os contextos e processos dos 
indivíduos através do tempo. A Teoria Bioecológica do De-
senvolvimento Humano permite pensar a escola como um 
microssistema no qual há relações de diversas pessoas que 
desempenham papéis diferenciados no desenvolvimento de 
seus membros. Essa teoria ressalta a importância de traba-
lhar com diferentes atores, considerando diferentes níveis 
de relações e processos, compreendendo como esses se 
influenciam mutuamente (Bronfenbrenner, 2011). 

Outra teoria importante que vem sendo utilizada e 
desenvolvida por diferentes autores que trabalham com a 
Psicologia Escolar no Brasil é a Psicologia histórico-cultural 
e teórico-crítica (Vygotsky, 1999). Essa perspectiva defende 
que o desenvolvimento humano ocorre através de proces-
sos de mediação simbólica desencadeados pelas trocas de 
experiências entre os indivíduos nas suas relações sociais. 
Neste sentido, as competências humanas são desenvolvidas 
nas relações sociais surgidas da mediação de instrumentos 
de natureza concreta e simbólica, sendo que a escola re-
presenta um papel fundamental no desenvolvimento dessas 
competências nos indivíduos (Marinho-Araújo & Almeida, 
2005). 

Almeida (2001), ao falar das teorias e da atuação do 
psicólogo escolar, afirma que na formação é preciso redi-
mensionar as diferentes teorias psicológicas, ampliando-as 
e integrando-as a outras referências teóricas e metodológi-
cas, especialmente observando as contribuições de cada 
uma para a área da Educação. Na atuação prática é impor-
tante uma reflexão crítica sobre as teorias psicológicas que 
tenha como pano de fundo suas origens ideológicas. Para 
a autora, as práticas psicológicas que orientam a atuação 
profissional serão necessariamente requalificadas se apoia-
das em teorias que enfatizem tanto os fatores objetivos e 
subjetivos do contexto sociocultural como as relações inter 

e intrassubjetivas dos atores envolvidos nos processos edu-
cativos.

Hoje se percebem na literatura psicológica preocupa-
ções com o caráter político e transformador que o psicólogo 
escolar deve apresentar e considerar ao exercer sua prática 
(Guzzo e cols., 2010; Rodrigues e cols., 2008). Mais que 
um compromisso político, é um compromisso ético que esse 
profissional deve desenvolver. O psicólogo escolar está tra-
balhando com diferentes indivíduos (crianças, adolescentes, 
adultos, idosos) em diferentes condições de desenvolvimen-
to, em contextos ditos “normais” e/ou “especiais”. 

Assim, percebe-se  que em sua atuação o psicólogo 
escolar se preocupa com a consideração dos processos 
institucionais que estão produzindo formas de subjetivação 
nos diferentes atores e no desenvolvimento dos processos 
educacionais. Como indicado anteriormente, a literatura 
referente à Psicologia Escolar traz uma preocupação ética 
muito grande com a atuação do psicólogo. Nesse sentido, 
alguns autores (Guzzo, 2001; Patto, 1997; Rodrigues e 
cols., 2008) apontam que o psicólogo escolar, além de de-
senvolver atividades práticas de maneira crítica, deve atuar 
como um pesquisador e reprodutor de conhecimentos. 

Guzzo (2001) indica que há muito a ser investigado e 
produzido nessa área, principalmente em relação a modelos 
de atuação para a realidade brasileira. A autora indica que 
frequentemente a atuação do psicólogo escolar se mostra 
descontextualizada, pois os modelos são importados de 
outros países.

No Brasil, na tentativa de garantir atendimento de 
psicólogos e assistentes sociais em instituições de edu-
cação pública básica, foi proposto o Projeto de Lei 3.688, 
apresentado na Câmara dos Deputados no ano de 2000. 
Desde então o referido projeto sofreu diversas alterações 
e emendas e tramitou no Senado Federal como o Projeto 
de Lei Complementar PLC 60/2007, que foi aprovado nessa 
instância em 2010 e aguarda a sanção presidencial.  O pro-
jeto dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de 
assistência social nas escolas públicas de atenção básica 
aproveitando-se os serviços da rede, de forma a não so-
brepor atendimentos. Assim não estabelece, como disposto 
no projeto inicial de 2000, a obrigatoriedade da presença 
destes profissionais no quadro de funcionários da escola, 
até porque não haveria como custear isso. Mesmo que as 
proposições legais sejam aprovadas de forma lenta, fica 
claro que a atuação do psicólogo escolar é cada vez mais 
demandada, principalmente devido aos conflitos que têm 
emergido das relações, muitas vezes perversas e violentas, 
que ali se estabelecem. Além, disso, o fluxo estressante da 
atividade dos professores os leva a necessitar ainda mais 
de intervenções psicológicas que produzam revisão de suas 
práticas disciplinares e educativas. Resta perguntar até que 
ponto esse quadro estimula graduados em Psicologia a de-
sejarem especializar-se na área escolar. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos com mais 
de trezentos graduados em Psicologia que atuavam na área 
escolar revelou que sua motivação principal pela área era 
a preferência pelo trabalho com crianças, entre outras ex-
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periências pessoais vivenciadas no âmbito escolar (Graves 
& Wright, 2007). Assim, o problema da baixa procura dos 
graduandos pela área não é exclusividade do Brasil, o que 
demonstra que esta área deve receber investimentos por 
parte das políticas públicas governamentais e não governa-
mentais.

Considerações finais
Para concluir, considera-se que o campo da Psico-

logia Escolar ou Educacional encontra-se em consolidação. 
É necessário utilizar os conhecimentos psicológicos já ad-
quiridos e buscar novos conhecimentos dentro da própria 
Psicologia e em outros domínios, como  a Educação, as 
Sociologia, a Filosofia, etc., com vista a uma atuação que 
trabalhe com a complexidade apresentada pelos processos 
de ensino-aprendizagem em suas dimensões históricas e 
políticas. 

O psicólogo não deve ser aquele que traz um saber 
ou uma resposta pronta; ele vai interagir com os demais 
atores para construir uma solução viável dentro do contexto 
da Educação, tanto na escola quanto na universidade ou em 
uma organização não governamental. Nesse processo, é im-
portante que o psicólogo construa uma postura crítica e cria-
tiva e esteja aberto aos múltiplos desafios e possibilidades 
presentes nos contextos educacionais. Para isso, é necessá-
rio que haja investimento na formação desses profissionais, 
desde a graduação, de forma a capacitá-los a exercer uma 
psicologia que promova as qualidades apontadas.

Referências 
Almeida, S. F. C. (2001). O Psicólogo Escolar e os Impasses da 

Educação: Implicações da(s) Teoria(s) na Atuação Profissional. 
Em Z. Del Prette (Org). Psicologia Escolar e Educacional, saúde e 
qualidade de Vida (pp. 43-57). Campinas, SP: Alínea.

Almeida, S. F. C. e cols. (1995). Concepção e Práticas do Psicólogo 
Escolar Acerca das Dificuldades de Aprendizagem. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa 11(2), 117- 134.

Andrada, E. G. C. (2005). Novos Paradigmas na prática do psicólogo 
escolar. Psicologia Reflexão e Crítica, 18(2), 196-199.

Barbosa, R. M., & Marinho-Araújo, C. M. (2010). Psicologia escolar no 
Brasil: considerações e reflexões históricas. Estudos de Psicologia 
(Campinas), 27(3), 393-402.

Bock, A. M. B. (2003). Psicologia da educação: cumplicidade 
ideológica. Em M. E. M. Meira & M. A. M. Antunes (Orgs.), 
Psicologia escolar: Teorias críticas (pp.79-103). São Paulo: Casa 
do Psicólogo.

Bonai, Z., & Thiers, V. (2006). Fatores psicológicos na produção 
textual em alunos de educação de jovens e adultos.  Recuperado: 

10 jan 2011. Disponível: http://www.psicologia.pt/artigos/ver_
artigo.php?codigo=A0274&area=d3&subarea=

Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do desenvolvimento humano: 
tornando os seres humanos mais humanos. Porto Alegre, Artmed.

Bronfenbrenner, U., Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental 
processes. Em W. Damon & R. M. Lerner (Orgs.), Handbook of 
child psychology, Vol. 1: Theoretical models of human development 
(pp. 993-1028). New York: John Wiley.

Cabral, E., & Sawaia, S. M. (2001). Concepções e atuação profissional 
diante das queixas escolares: os psicólogos nos serviços públicos 
de saúde. Estudos de Psicologia, 6(2), 143-1551.

Cassins, M. e cols. (2007). Manual de Psicologia escolar-educacional. 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Curitiba: Gráfica e 
Editora Unificado. 

Comissão de Constituição e justiça e cidadania. (2011). Projeto de Lei 
nº 3.688 de 2000. Brasília, DF.

Conselho Federal de Psicologia (CFP) (2007). Resoluções relativas 
ao Título Profissional de Especialista em Psicologia e dispõe sobre 
normas e procedimentos para seu registro nº 013/07. Recuperado: 
07 jan 2011. Disponível: http://www.pol.org.br/pol/export/sites/
default/pol/legislacao/legislacaoDocumentos/resolucao2007_13.pdf

Gaspar, F. D., & Costa, T. A. (2011). Afetividade e atuação do psicólogo 
escolar. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia 
Escolar e Educacional, 15(1), 121-129.

Guzzo, R. S. L. (2001). Formando Psicólogos Escolares no Brasil: 
Dificuldades e Perfectivas. Em S. M. Weschler (Org.), Psicologia 
Escolar: Pesquisa, Formação e Prática (p. 92). Campinas, SP: 
Alínea.

Guzzo, R. (Org). (2002). Psicologia Escolar: LDB e educação hoje. 
São Paulo: Alínea.

Guzzo, R., Mezzalira, A., Moreira, A., Tizzei, R., & Silva Neto W. 
(2010). Psicologia e Educação no Brasil: uma visão da história e 
possibilidades nessa relação. Psicologia.: Teoria  e Pesquisa, 26, 
131-141. 

Graves, J., & Wright, L. (2007). Comparison of individual factors in 
school psychology graduate students: why do students pursue a 
degree in school psychology? Psychology in the schools, 44(8), 
865-872.

Lessa, P. V., & Facci, M. G.  (2011). A atuação do psicólogo no ensino 
público do Estado do Paraná. Revista Semestral da Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, 15(1), 131-141.

Loos, H., & Zeller, T. J. V. (2007). Aprendendo a “Brigar Melhor”: 
administração de Conflitos sem Violência na Escola. Interação em 
Psicologia, 11(2), 281-289.



111

Machado, A. M., & Souza, M. P. R. (Org). (2004). Psicologia Escolar: 
em busca de novos rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Marinho-Araújo, C., & Almeida, S. (2005). Psicologia Escolar: 
Construção e consolidação da identidade profissional. Campinas, 
SP: Alínea.

Martinez, A. M. (2010). O que pode fazer o psicólogo na escola? Em 
Aberto, 23(83), 39-56.

Meira, M. E. M., & Antunes, M. A. M. (Org). (2003). Psicologia Escolar: 
teorias críticas. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Patias, N. D., Monte Blanco, M. H., & Abaid, J. L. W. (2009). Psicologia 
Escolar: proposta de intervenção com professores. Cadernos de 
Psicopedagogia (UNISA) 7(13), 42-60.

Patto, M. H. S. (Org). (1997). Introdução à psicologia escolar (3a ed.). 
São Paulo: Casa do Psicólogo.

Patto, M. H. S. (2004). A produção do fracasso escolar. São Paulo: 
Casa do Psicólogo.

Rodrigues, M. C., Itaborahy, C. Z., Pereira, M. D., & Gonçalves, T. M. 
(2008). Prevenção e promoção de saúde na escola: concepções e 
práticas de psicólogos escolares. Gerais: Revista Interinstitucional 
de Psicologia, 1(1), 67-78.

Souza, M. P. R. (2007). A Psicologia Escolar e o ensino de psicologia: 
Dilemas e perspectivas. ETD – Educação Temática Digital, 8(2), 
258-265.

Souza, C. S., Ribeiro, M. J., & Silva, S. M. (2011). A atuação do 
psicólogo escolar na rede particular de ensino. Revista Semestral 
da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, 
15(1), 53-61.

Teixeira, P. (2003). Psicólogo Escolar: esse desconhecido. Revista 
Eletrônica de Psicologia, 2, 1-4.

Valle, L. E. L. R. (2003). Psicologia Escolar: Um duplo desafio. 
Psicologia: Ciência e Profissão, 23(1), 22-29. 

Vygotsky, L. S. (1999). Teoria e método em psicologia (2a ed.). São 
Paulo, SP: Martins Fontes.

Recebido em: 24/07/2012
Aprovado em: 19/10/2012

Reflexões atuação psicólogo escolar   *   Ana Cristina Garcia Dias, Naiana Dapieve Patias & Josiane Lieberknecht Wathier Abaid

Sobre as autoras

Ana Cristina Garcia Dias (anacristinagarciadias@gmail.com)
Professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Doutora em Psicologia (USP/SP).

Naiana Dapieve Patias (naipatias@hotmail.com) 
Mestre em Psicologia (UFSM), Doutoranda em Psicologia (UFRGS).

Josiane Lieberknecht Wathier Abaid (josianelieb@yahoo.com.br)
Professora no Curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Mestre e Doutoranda em Psicologia (UFRGS).





113Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 18, Número 1, Janeiro/Abril de 2014: 113-124.

Impacto de um Programa de Competências em Alunos 
do 2º Ciclo de Escolaridade

Marta Melo
Universidade do Minho - Portugal

M. Graça Pereira
Universidade do Minho - Portugal

Jorge Silvério
Universidade do Minho – Portugal

Resumo
O objetivo do presente estudo consistiuem avaliar um programa de intervenção junto a alunos do 2º ciclo de escolaridade nas seguintes dimensões: 
tomada de decisão, conhecimentos sobre sexualidade, competências sociais, assertividade e autoconceito. Metodologia: Participaram 145 alunos, 
distribuídos pelos grupos controle e experimental. Os instrumentos utilizados foram: TCU Decision-Making; Questionário de Conhecimentos sobre 
Sexualidade; Assertion Self-Statement Test- Revised; Questionário de Competências Sociais; Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale. Os 
resultados revelaram diferenças no pós-teste entre os grupos ao nível da sexualidade. Verificaram-se diferenças do pré-teste para o pós-teste no 
grupo experimental nos níveis da sexualidade, da assertividade e das competências sociais. No grupo experimental encontraram-se associações 
positivas entre tomada de decisão, competências sociais e assertividade, bem como entre sexualidade, competências sociais e autoconceito, no pós-
teste. Os preditores da assertividade no pós-teste foram tomada de decisão, sexualidade e competências sociais. Como conclusão, os resultados 
enfatizam a importância de intervenção junto a adolescentes, particularmente na tomada de decisão, na sexualidade e nas competências sociais.
Palavras-chave: Habilidades sociais, sexualidade, autoconceito.

Impact of a Skill Development Intervention in 5th and 6th Grade Students
Abstract
In this study we evaluate an intervention program in the following dimensions: Decision Making, Knowledge on Sexuality, Social Skills, Assertiveness 
and Self-Concept with  students in 5th and 6th grade. Methodology: 145 students participated in the study divided by control and experimental group. 
The instruments used were: Decision-Making TCU, Knowledge on Sexuality Questionnaire; Assertion Self-Statement Test-Revised;Social Skills 
Questionnaire, and Piers-Harris Children’s Self- Concept Scale. The results indicate differences at post-test between the groups on knowledge 
regarding sexuality. There were also differences from pre-test to post-test in the experimental group on knowledge on sexuality, assertiveness and 
social skills. Positive associations among decision making, social skills and assertiveness were found as well as  among knowledge on sexuality, 
social skills and self-concept, in the experimental group, in the pos-test. Finally, the predictors of assertiveness regarding health behaviors, in 
the pos-test were: decision making, knowledge regarding sexuality and social skills. The results emphasize the importance of intervention for 
adolescents in terms of health promotion particularly in decision making, sexuality and social skills.
Key-words: Social Skills, sexuality, self concept.

Impacto de un programa intervención em alunos del segundo ciclo
Resumen
El objetivo del presente estudio fue evaluar un programa de intervención con alumnos del 2º ciclo de escolaridad en las siguientes dimensiones: 
Toma de Decisión, Conocimientos sobre Sexualidad, Habilidades Sociales, Asertividad y Autoconcepto. Metodología: Participaron 145 alumnos, 
distribuidos en grupo control y experimental. Los instrumentos utilizados fueron: TCU Decision-Making; Cuestionario de Conocimientos sobre 
Sexualidad; AssertionSelf-Statement Test-Revised; Cuestionario de Habilidades Sociais; Piers-Harris Children’sSelf-Concept Scale. Los resultados 
mostraron diferencias en el post-test entre los grupos en cuanto a la sexualidad. Se verificaron diferencias del pre-test para el post-teste en el grupo 
experimental, cuanto a sexualidad, asertividad y habilidades sociales. Se encontraron asociaciones positivas entre toma de decisión, habilidades 
sociales y asertividad, así como entre sexualidad,habilidades sociales yautoconcepto, en el post-test en el grupo experimental. Los predictores de 
la asertividad en el post-test fueron  toma de decisión, sexualidad y habilidades sociales. Los resultados destacan la importancia de la intervención 
con adolescentes particularmente en la toma de decisiones, sexualidad y habilidades sociales.
Palabras Clave: Habilidades sociales, sexualidad, autoimagen.
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Introdução
Não existe um consenso quanto à definição de habi-

lidade social. Para D’ Zurilla (1986), a competência social é 
um traço ou atributo da personalidade que previne a psico-
patologia, enquanto outros autores acreditam que a habilida-
de social não é parte integrante da personalidade (Caballo, 
1982; Del Prette & Del Prette, 1996). Nesta linha de pensa-
mento, Caballo (2007) defende que as competências sociais 
podem ser consideradas adequadas ou inadequadas, uma 
vez que os padrões de relacionamento interpessoal variam 
de cultura para cultura, de acordo com a idade, o sexo, o 
estatuto socioeconômico e a educação.  Assim, é imprescin-
dível ter em conta o contexto social, visto que este dita o uso 
da habilidade social, a idade do indivíduo, que determina o 
que é considerado aceitável, e o género, que indica o que é 
ou não adequado (Lopes, Rutherford, Cruz, Mathur & Quinn, 
2006).

Alguns estudos verificaram que as habilidades sociais 
desenvolvidas na adolescência mantêm-se relativamente 
estáveis ao longo da vida e são um critério pertinente para 
avaliar o futuro ajustamento social (Rubin, Coplan, Chen, 
Buskirk, & Wojslawowicz, 2005). Os programas de treino de 
habilidades sociais têm como objetivo diminuir as dificulda-
des de comunicação, permitindo aos adolescentes enfrentar 
novas situações (Matos, 2007). Assim, estes programas 
passaram a ter como foco a preocupação em desenvolver 
capacidades pessoais e relacionais mediante a aquisição 
de competências sociais (Ramos, 2007). A carência de ha-
bilidades sociais pode comprometer o estabelecimento de 
novas amizades, a aceitação de críticas, o poder de lidar 
com provocações e pedir ajuda, e a resistência à pressão de 
pares na adolescência.

Ter saúde não é um objetivo individual, é também o 
objetivo de cada comunidade no cotidiano, incluindo aspec-
tos relacionados com a saúde física, mental e interpessoal na 
adolescência. Adotar comportamentos de saúde não depen-
de só da escolha individual do jovem, mas também do meio 
ambiente no qual ele está inserido e da capacidade deste 
meio ambiente de lhe permitir escolhas saudáveis. Deste 
modo, os programas de promoção e educação para a saúde 
desenvolvidos com adolescentes têm de consistir não so-
mente em ações sobre os indivíduos,mas também em ações 
sobre o ambiente físico e o sistema social. Estes programas 
têm de incluir ações educativas que facilitem o desenvolvi-
mento de habilidadesas pessoais e sociais que, por sua vez, 
promovam competências de vida, permitindo aos indivíduos 
preferir comportamentos de saúde e estilos de vida saudá-
veis (Matos, Simões, Carvalhosa, & Canha, 2000),o que 
gradualmente conduz à formação do autoconceito.

O autoconceito poderá ser percebido como a concep-
ção que cada individuo tem acerca de si próprio, das suas 
capacidades, atitudes e valores nas diferentes áreas exis-
tenciais, como a física, a social e a moral (Carapeta, Rami-
res, & Viana, 2001). O autoconceito pode ser definido como 
uma estrutura mental de caráter psicossocial que exerce 
influência sobre outros aspectos afetivos, comportamentais 

e físicos, com a capacidade de comprometer a sua ação 
relativamente ao meio (Manjarrez & Nava, 2002). 

Só recentemente se iniciou o estudo da relação do 
autoconceito com a saúde (Albuquerque & Oliveira, 2002). 
Numa investigação que pretendia determinar se algumas 
características psicológicas (autoconceito, lócus de contro-
le) se associavam à saúde (estilo de vida, estado de saúde, 
percepção geral de saúde) em estudantes do Ensino Su-
perior, Albuquerque (1999) verificou que existem indícios de 
forte associação entre as variáveis de saúde e as variáveis 
psicológicas estudadas. Os estudantes que apresentaram 
valores mais elevados no nível do autoconceito apresen-
tavam também melhor percepção de saúde. Constatou-se 
ainda que as variáveis estilo de vida, estado de saúde e 
percepção geral de saúde foram mais influenciadas pelas 
dimensões social e emocional do autoconceito.

Segundo Almanza e Pillon (2004), o desejo de ser 
aceito e pertencer a um grupo é fundamental durante a ado-
lescência, e para lidar com as pressões inerentes aos mem-
bros dos grupos é necessário desenvolver certas habilida-
des que permitam aos adolescentes identificar quando estão 
sendo pressionados. Um dos construtos que integram estas 
habilidades é o da assertividade, conceito que tem evoluído 
ao longo do tempo e se encontra associado a uma postura 
ou atitude inerente à forma de se comunicar com o outro. 
Deluty (1995) e Del Prette e Del Prette (2005) afirmam que o 
comportamento assertivo precisa ser ensinado tanto no con-
teúdo como na forma e que a expressão de pensamentos 
e sentimentos perde força se não for feita num tom de voz 
firme e em contato visual com o interlocutor. A assertividade 
é consensualmente associada ao desempenho social, inse-
rindo-se na categoria de competência social e nas aptidões 
emocionais, sociais e cognitivas necessárias para que o in-
divíduo seja capaz de construir uma adaptação social bem-
-sucedida (Bandeiras, Quaglia, Bachetti, Ferreira, & Souza, 
2005). A ansiedade demonstrou ter uma relação negativa 
com a assertividade, pois existe um défice de desempenho 
social quando situações sociais previamente emparelhadas 
com estímulos aversivos provocam ansiedade no indivíduo, 
inibindo as respostas assertivas (Bandeiras e cols.,  2005). 
Os programas de treino  de aptidões sociais  ao nível dos 
comportamentos de saúde têm sido dirigidos aos mais diver-
sos objetivos, entre os quais o aumento do uso do preser-
vativo, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
e a prevenção do consumo de álcool (Goldberg-Lillehoj, 
Spoth, & Trudeau, 2005). Agir assertivamente é condição 
para o bem-estar pessoal e a aceitação e valorização de si 
próprio, fatores muito importantes, particularmente ao nível 
dos comportamentos de saúde na adolescência(Prette & 
Prette, 2003).

Ultimamente vem sendo dada muita ênfase à edu-
cação para a saúde na comunidade escolar. Este interesse 
parece estar relacionado com o fato de a adolescência ser 
uma fase importante na determinação do futuro comporta-
mento de saúde do indivíduo. Assistimos a uma aceleração 
do desenvolvimento físico e sexual, com antecipação da me-
narca e um início mais precoce das relações sexuais (Vilaça, 
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2006). Segundo os dados de investigação disponíveis sobre 
a saúde sexual dos adolescentes em Portugal, a maioria 
iniciou a atividade sexual na adolescência ou quando jovens 
adultos, contudo o início da atividade sexual tem vindo a 
acontecer em idades cada vez mais precoces (Vilaça, 2006). 
Os estudos demonstram que os adolescentes iniciam a ati-
vidade sexual cada vez mais cedo e casam mais tarde, daí 
existir uma maior probabilidade de terem relações sexuais 
com um maior número de parceiros (Vilaça, 2006).

Durante a adolescência a sexualidade modifica-se, 
e é nesta fase que surge o primeiro amor, intensifica-se o 
conhecimento do próprio corpo e do corpo do outro e mul-
tiplicam-se as experiências, que são vividas com extrema 
intensidade. É ainda descoberta uma relação de intimidade, 
partilha e confiança com outra pessoa, o que contribui para 
o desenvolvimento psicológico do jovem (Matos, 2008). O 
comportamento sexual é influenciado por diversas situa-
ções, crenças, atitudes e comportamentos que constituem 
fatores de risco e fatores protetores. Sabe-se que a relação 
entre a informação e a ação não é necessariamente positiva 
(Camargo & Botelho, 2007), pois o fato de o sujeito ter um 
grau avançado de informação sobre as vantagens da utiliza-
ção do preservativo não garante que, numa relação sexual, 
esse indivíduo o irá utilizar (Tamayo, Lima, Marques, & Mar-
tins, 2001). Kirby (2001) identificou mais de cem razões que 
levam um adolescente a adotar comportamentos de risco 
em relação à sexualidade, entre as quais se podem citar 
fatores económicos, características da comunidade, estru-
tura familiar, influência dos pares, características biológicas, 
relação com a escola, perturbações emocional, crenças e 
atitudes sobre sexualidade e outras. 

A família tem um papel fundamental na escolha, por 
parte do adolescente, de comportamentos sexuais saudá-
veis ou de risco, apesar de nem sempre considerar que a 
sua influência seja de fato importante (Albert, 2007). A par-
tilha de informações adequadas sobre sexualidade pode 
contribuir para que os adolescentes façam escolhas mais 
seguras em relação ao seu comportamento sexual (Kirby 
& Miller, 2002). Alguns estudos demonstram que a educa-
ção sexual e o aconselhamento sobre a sexualidade estão 
igualmente associados a uma maior utilização de contracep-
tivos e menor probabilidade de gravidez precoce (Lonczak, 
Abbott, Hawkins, Kosterman, & Catalano, 2002), menor 
número de parceiros sexuais, início mais tardio da vida se-
xual (Johnson, Carey, Marsh, Levin & Scott-Sheldon, 2003) 
e melhores conhecimentos sobre fertilidade e prevenção 
de doenças sexualmente transmissiveis (Danielson, Marcy, 
Plunkett, Wiest, & Merwyn, 1990). Na opinião dos jovens, a 
educação sexual não deve cingir-se apenas às informações 
sobre aspectos físicos do ato sexual, pois é essencial para 
a abordagem de outros fatores, como os sentimentos e os 
afetos (Aquilino & Bragadottir, 2000). A partilha de informa-
ções adequadas sobre sexualidade pode contribuir para que 
os adolescentes façam escolhas mais seguras em relação 
ao seu comportamento sexual (Kirby & Miller, 2002). Existe 
uma relação próxima entre saúde, comportamento de risco, 
bem-estar e condições económicas, pois quanto melhor o 

estatuto socioeconómico, melhor é a percepção de saúde, 
felicidade e autoconfiança (WHO, 2000), o que significa que 
os fatores socioeconómicos podem influenciar a sexualida-
de dos indivíduos.

A tomada de decisão é uma atividade na qual todos os 
indivíduos estão envolvidos diariamente, mas frequentemen-
te não se apercebem da sua relevância. Para Uris (1989), os 
fatores que influenciam a tomada de decisão iniciam-se pela 
quantidade de informações a respeito do problema, que é 
tida como um fator de extrema importância para o processo 
de tomada de decisão. Quanto mais informações o indivíduo 
tiver, melhor será a compreensão e, consequentemente, a 
solução do problema (Uris, 1989). A tomada de decisão (TD) 
pode ser compreendida como uma função cognitiva essen-
cial para uma boa interação do sujeito com o contexto social 
(Palmini, 2004). Os indivíduos são solicitados diariamente 
a decidir-se entre diversas ações nas quais nem sempre a 
opção mais favorável se encontra evidente (Palmini, 2004). 
Isto exige do ser humano perspicácia no momento de solu-
cionar problemas do dia a dia, como também flexibilidade ao 
considerar cada situação individualmente (Palmini, 2004).

Gati e Saka (2001) realçam o fato de os mais jovens 
poderem envolver mais do que os mais velhos em conflitos 
com as pessoas mais significativas. Por outro lado, a indeci-
são pode ocorrer em qualquer momento da vida,mas sobre-
tudo em momentos de transição (Gati & Tal, 2008), quando 
os indivíduos são confrontados com a necessidade de tomar 
uma decisão, como é o caso das decisões relacionadas com 
os comportamentos de saúde. Gati eTal (2008) referem que, 
do ponto de vista cognitivo, as situações de tomada de de-
cisão podem ser influenciadas de diversas formas, inclusive 
pela importância da decisão,pela informação necessária 
para as decisõese pela clarificação das preferências e ca-
pacidades individuais. 

O processo de tomada de decisão poderá tornar-
-se estressante para muitas pessoas e regularmente está 
associado a níveis elevados de ansiedade, visto que uma 
decisão inapropriada poderá afetar aspectos da vida, com 
consequências financeiras e até psicológicas (Santos, 
2009).Intervenções destinadas a alterar o conhecimento, 
atitudes e crenças permitem reduzir  nos adolescentes o ris-
co de tomada de decisão (Steinberg, 2004). Adolescentes e 
adultos avaliam os riscos de formas semelhantes e diversos 
investigadores acreditam que as diferenças na tomada de 
decisão devem-se apenas à quantidade de informaçõesde 
que cada um disponha. Steinberg (2004) desenvolveu uma 
nova perspectiva,a qual parte da premissa de que a tomada 
de decisão é produto tanto do raciocínio lógico como de fato-
res psicossociais; no entanto as competências de raciocínio 
lógico parecem estar totalmente desenvolvidas aos 15 anos, 
enquanto as capacidades psicossociais que melhoram a to-
mada de decisão continuam a amadurecer na idade adulta. 
Deste modo, segundo o autor, os aspectos psicossociais 
podem prejudicar uma tomada de decisão competente na 
adolescência. Avanços na neurociência do desenvolvimento 
apoiam esta nova maneira de pensar sobre a tomada de 
decisão dos adolescentes.Um dos motivos é que a transição 
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para a adolescência e as consequentes alterações hormo-
nais implicam que a tomada de decisão nos adolescentes 
é baseada numa rede socioemocional, sensível a estímulos 
emocionais e sociais, acarretando, por isso, um maior risco 
para os próprios adolescentes.Outro motivo é que o controle 
cognitivo, que inclui funções como o planejamento, pensa-
mento no futuro e autorregulação, amadurece ao longo da 
adolescência. Daí a importância de programas de interven-
ção na tomada de decisão na adolescência. 

Este estudo teve como foco a avaliação de uma 
intervenção em grupo denominada “Programa de Desen-
volvimento Pessoal: Ser Pessoa!”, aplicado em ambiente 
escolar a alunos do 2º ciclo de escolaridade numa escola do 
Norte de Portugal. Neste sentido foram testadas as diferen-
ção entre os grupos controle e experimental nas variáveis 
psicológicas Assertividade e Comportamentos de saúde, 
Conhecimentos sobre sexualidade, Competências sociais, 
Autoconceito, Tomada de decisão, a relação, no pós-teste, 
entre as variáveis psicológicas no grupo experimental, e 
finalmente, o conhecimentodos preditores da assertividade 
nesse mesmogrupo.

Método
Participantes

A amostra é de conveniência e formada por 145 alu-
nos de oito turmas que frequentavam o 5º e 6º anos de es-
colaridade num agrupamento de escolas públicas em Braga 
(Portugal). O grupo de controle é formado por quatro turmas, 
duas delas pertencentes ao 5º ano e outras duas ao 6º ano, 
totalizando 90 alunos (54,5%); e o grupo experimental é 
constituído por outras quatro turmas, sendo duas do 5º ano e 
as restantes do 6º ano, correspondendo, no total, a 75 alunos 
(45,5%).O estudo envolveu 91 participantes do sexo mascu-
lino (55,2%) e 74 participantes do sexo feminino (44,8%) de 
nacionalidade maioritariamente portuguesa (97%). A média 
das idades dos participantes foi de 11,34, sendo a idade mí-
nima registada a de dez anos, e a máxima, de quinze anos. A 
maioria dos alunos vive com a família nuclear (pais e irmãos) 
(95,2%) e, em média, cada aluno tem 1,35 irmão,sendo atin-
gido, nesta amostra, o máximo de seis irmãos.  A maioria 
dos participantes não estava tomando nenhuma medicação 
(85,5%), não estava recebendo apoio psicológico (76,4%) 
nem havia sido reprovada em qualquer ano de escolaridade 
(81,8%) no momento da coleta de dados.

A média de idades dos pais dos alunos foi de  41,5 
anos (SD= 10,2) e a das mães foi de  39,05anos (SD= 9,3).
Em relação à escolaridade da mãe, 24,8% dos alunos res-
ponderam “Não sei”, 17,4% assinalaram “Ensino secundário” 
e em seguidase  encontram o 1º e 2º ciclos de escolaridade, 
respectivamente com 14,9% e 14,3%.

O programa de intervenção teve a duração de seis 
semanas; deste modo, apenas um mês e meio distancia os 
dois momentos de avaliação (pré e pós-teste).

Instrumentos

Questionário de Competências Sociais (Pereira & Melo, 2010)

Este questionário tem como objetivo avaliar um 
conjunto de competências sociais em alunos do 2º ciclo de 
escolaridade (5º e 6º anos). A sua construção foi baseada 
no Questionário de Competências Sociais para Crianças e 
Adolescentes, traduzido por Parente (2001), e ainda no livro 
“Desenvolvimento de Competências de Vida na Prevenção 
do Desajustamento Social” (Matos, 2000). É constituído por 
vinte itens, que formam uma única escala e avaliam compe-
tências sociais como, por exemplo,  pedir e aceitar ajuda e 
dar e receber elogios. As questões indagam acerca de difi-
culdades sociais e as possibilidades de resposta são “sim” 
e “não”. As respostas “não” são cotadas com 1 (um) ponto e 
as respostas “sim”, com zero ponto, o que indica que quanto 
maior a pontuação melhores são as competências sociais. A  
consistência interna do questionário na amostra foi de 0,77 
e o questionário foi validado na amostra do presente estudo.

Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (PHCSCS-2, Piers, 
1969, 1988)

O PHCSCS é um instrumento de medida do auto-
conceito que inclui sessenta itens. Foi utilizada a versão 
portuguesa reduzida de Veiga (2006), que apresenta na sua 
versão seis fatores: aspecto comportamental (AC); estatuto 
intelectual e escolar (EI); aparência e atributos físicos (AF); 
ansiedade (AN); popularidade (PO); satisfação e felicidade 
(SF). Trata-se de uma escala de tipo Thurstone (itens dico-
tómicos). A cada resposta que se obtiver na direção de um 
autoconceito positivo é atribuído um ponto. Só foi utilizada a 
escala total. Um resultado elevado significa um autoconceito 
positivo. Na presente amostra o alfa de Cronbach da escala 
total foi de 0,89.

Assertion Self-Statement Test- Revised (ASST-R, Heimberg, 
Chiauzzi, Becker, & Madrazo-Peterson, 1983).

Este instrumento tem por objetivo avaliar a assertivi-
dade. Foi utilizada a versão de Investigação portuguesa de 
Pereira e Melo (2009a). O ASST-R é um instrumento com-
posto por 24 itens que se ramificam em doze autoafirma-
ções positivas e doze autoafirmações negativas. Cada item 
é avaliado por frequência numa escala Likert de zero (quase 
nunca) a cinco (quase sempre) pontos e os itens individu-
ais são somados pelas pontuações obtidas nas dimensões 
positivas e negativas. Pontuações totais não são utilizadas. 
Quanto mais elevada for a pontuação na dimensão positiva 
da assertividade, maior é o número de comportamentos as-
sertivos, enquanto na dimensão negativa da assertividade, 
quanto mais elevada a pontuação, maior é o número de 
comportamentos não assertivos. Na presente amostra, a 
subescala positiva apresentou um alfa de Cronbach de 0,77 
e a subescala negativa de 0,71
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Questionário de Conhecimentos sobre Sexualidade (Pereira & 
Melo, 2009b) 

Este instrumento tem como objetivo avaliar os co-
nhecimentos que um grupo específico de alunos do 2º ciclo 
de escolaridade possuía ao nível da sexualidade. A sua 
construção baseou-se nos manuais escolares da disciplina 
de Ciências da Natureza do 5º e 6º anos de escolaridade 
e ainda no livro Educação Sexual em Meio Escolar - linhas 
orientadoras, do Ministério da Educação e Ministério da 
Saúde, publicado no ano 2000. O questionário é compos-
to por trinta itens que permitem avaliar os conhecimentos 
que alunos do 2º ciclo possuem sobre sexualidade. Os 
itens abordam temáticas relacionadas aos órgãos sexuais, 
fecundação e adolescência. O instrumento é composto por 
trinta afirmações, nas quais o aluno tem de classificar com 
V (verdadeiro), F (falso), ou, caso não saiba a resposta, NS 
(não sei). Quanto mais elevada for a pontuação na dimen-
são positiva da assertividade, maior é o número de com-
portamentos assertivos, enquanto na dimensão negativa da 
assertividade, quanto mais elevada a pontuação, maior é o 
número de comportamentos não assertivos. O valor de alfa 
de Cronbach encontrado na presente amostra foi de 0,86, 
em relação ao estudo da validade, tendo sido  validado para 
a amostra portuguesa no presente  estudo. 

TCU Decision-Making (TCU-DM, Joe, Knezek, Watson, & Simpon, 
1991)

Este questionário foi desenvolvido com o objetivo de 
medir a depressão e tomada de decisão com adolescentes 
e adultosusuários  de drogas intravenosas . Foi utilizada a 
versão portuguesa de Pereira e Gonçalves (2008). O  instru-
mento é constituído de duas partes,com um total de quinze 
itens, que podem ser usados como uma escala única ou di-
vididos em duas subescalas: depressão (itens 3,6,10-12,15) 
e tomada de decisão (itens 1,2,4,5,7-9,13,14). Quanto mais 
elevada for a pontuação obtida, maior é a capacidade de 
tomada de decisão, em que a resposta “nunca” corresponde 
à pontuação mínima de 0 e a resposta “quase sempre” cor-
responde à pontuação máxima de 4. No presente estudo só 
foi utilizada a subescala tomada de decisão, que apresentou 
um alfa de Cronbach de 0,67. Embora baixo, visto que se se 
encontrava muito próximo de 0,70, foi mantida a variável no 
teste de hipóteses, dada a sua relevância clínica. 

Procedimentos

O presente estudo é de caráter quase-experimental, 
pelo fato de a seleção dos grupos na escola não ter sido ale-
atória  (Almeida & Freire, 2003). A seleção do agrupamento 
escolar para efetuar o programa de intervenção realizou-se 
através do Instituto Português da Juventude, no Norte de 
Portugal, de acordo com o protocolo que as escolas manti-
nham com esta instituição. Após efetuar a triagem da escola, 
estabeleceu-se o contato com a Coordenadora de Saúde da 
escola em questão. Uma vez demonstrado o seu interesse 

pelo programa e pelas suas temáticas, foi solicitada ao agru-
pamento escolar a implementação do programa de inter-
venção e futura recolha de dados. Os critérios de inclusão 
incluíam alunos entre de idade entre zero e doze anos,porque 
o programa foi desenvolvido com esta faixa etária em mente. 

Em seguida foram seleccionadas as oito turmas (qua-
tro turmas do 5º ano e quatro turmas do 6º ano) de acordo 
com a disponibilidade dos professores para dispensarem as 
suas aulas, no sentido de um horário semanal comum às oito 
turmas. Assim a escolha se deu por conveniência da escola. 
Como a investigadora só tinha disponibilidade para aplicar o 
programa uma vez por semana,  o número de turmas (oito) 
teve em consideração o número de participantes necessário 
para o teste de hipóteses. O programa foi aplicado a quatro 
turmas ( grupo experimental) escolhidas aleatoriamente do 
grupo das oito turmas. Na fase seguinte foram distribuídos 
consentimentos informados para as respectivas turmas, para 
que os encarregados da educação autorizassem a participa-
ção dos alunos no programa em questão, e ainda informações 
sobre o conteúdo do programa de intervenção. Todos os alu-
nos que frequentavam estas oito turmas foram convidados a 
participar no programa. Todos os encarregados da educação 
consentiram na participação dos seus educandos.O progra-
ma de desenvolvimento pessoal denominado “Ser Pessoa!” 
foi composto por seis sessões (uma sessão por semana), 
sendo em cada uma abordado um tema: Planear o Futuro; 
Resistir às Pressões Negativas; Proteção em relação ao Po-
der dos Mass Media; Competências Sociais; Assertividade e 
Comportamentos de Saúde; Sexualidade. O programa teve 
duração de seis semanas. A intervenção em grupo teve como 
objetivo primordial promover o desenvolvimento saudável dos 
adolescentes.  A primeira sessão, “Planear o Futuro”, abordou 
a importância de planear e definir objetivos para o seu futu-
ro. Na segunda sessão, o tema abordado foi “As Pressões 
Negativas”, o que permitiu a cada aluno perceber o concei-
to, identificar diversas situações do seu cotidiano e, ainda, 
aprender a tomar decisões sob pressão. A sessão 3 abordou 
o tópico como “Nos Proteger dos Massmedia” e, consequen-
temente, o poder e influência desses meios de divulgação, na 
vida cotidiana, ao nível da tomada de decisão, da sexualida-
de e da assertividade. Na quarta sessão, as “Competências 
Sociais” foram o assunto principal da sessão, e a sessão 5, 
“Ser Assertivo”, abordou os estilos de comunicação (passivo, 
assertivo, agressivo) aplicados aos comportamentos de saú-
de. Posteriormente, na sexta sessão, “Sexualidade”, foram 
debatidos aspectos físicos relacionados aos órgãos sexuais, 
fecundação e período de adolescência. 

A aplicação do programa  ocorreu nas respectivas sa-
las de aula, durante as disciplinas “Área de Projeto” e “Forma-
ção Cívica”, e cada sessão durou cerca de noventa minutos.

Análise dos dados
Para testar as diferenças no grupo experimental entre 

o pré-teste e o pós-teste nas variáveis Tomada de decisão, 
“Conhecimentos sobre sexualidade”, “Competências sociais”, 
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“Assertividade” e “Autoconceito” foram usados testes T para 
amostras emparelhadas. Para avaliar o grupo experimental, 
no pós-teste, a relação entre as variáveis psicológicas foi 
utilizado o teste de correlação de Pearson. Finalmente, para 
conhecer os preditores da assertividade no pós-teste (contro-
lando a assertividade no pré-teste), foi realizada uma regres-
são hierárquica utilizando-se o método enter, após terem sido 
verificados os pressupostos para a sua realização. Ao nível 
das variáveis psicológicas introduzidas no modelo, foram uti-
lizadas a diferença entre os momentos  pré-teste e pós-teste.

Resultados

Diferenças entre o grupo-controle e o grupo 
experimental na Tomada de decisão, Sexualidade, 
Asssertividade, Competências sociais e 
Autoconceito

Considerando-se a interação entre o grupo de con-
trole e o experimental e os momentos pré-teste e pós-teste, 
os resultados encontrados revelaram que os participantes 
do grupo experimental apresentam maiores conhecimentos 
sobre sexualidade. Em relação às restantes variáveis não 
se verificaram diferenças significativas, como é vislumbrado 
na Tabela 1.

Relação entre Tomada de decisão, Assertividade, 
Competências sociais, Conhecimentos sobre 
sexualidade, Competências sociais e Autoconceito, 
no grupo experimental

No grupo experimental, os resultados obtidos no 
pós-teste mostram correlações significativas (tabela 2) en-
tre as variáveis psicológicas tomada dedecisão, dimensão 
positiva da assertividade e competências sociais. Assim, 
quem possui mais tomada de decisão, possui também mais 

Variáveis
Pré-Teste

Média (D.P.)
Pós-Teste

Média (D.P.)
T(59)

Tomada de Decisão 19.01 (4.5) 19.92(5.04) -1.323

Sexualidade 14.10 (6.24) 25.63(4.88) -13.788***

Assertividade Positiva 36.70 (7.76) 39.13(8.11) -2.333*

Assertividade Negativa 30.77(6.84) 30.75(7.58) .026

Competências Sociais 15.52 (3.80) 16.75 (3.69) -3.156**

Autoconceito 37.90 (8.35) 39.45 (7.8) -1.911

Legenda: *p< .05    **p<.01    ***p<.000

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Tomada de Decisão

2. Sexualidade .143

3. AssertividadeNegativa .150 -.177

4. Assertividade Positiva .392** .183 .668**

5. Competências Sociais .277* .412** -.148 .152

6. Autoconceito .138 .356** -.370** -.242 .514**

*p< .05    **p<.01    ***p<.000

Tabela 1. Resultados das diferenças (Test-T para amostras emparelhadas) entre o pré-teste e o pós-teste no 
grupo experimental.

Tabela 2. Resultados do coeficiente de correlação de Pearson  entre as variáveis psicológicas no pós-teste do 
grupo experimental (n=145).
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assertividade e competências sociais. Verificaram-se, tam-
bém, correlações positivas entre conhecimentos ao nível da 
sexualidade, competências sociais e autoconceito. Deste 
modo, podemos concluir que os participantes que detêm 
mais conhecimentos acerca da sexualidade apresentam 
mais competências sociais e autoconceito (positivo). A di-
mensão negativa da assertividade apresentou uma correla-
ção negativa com a variável autoconceito, o que nos permite 
afirmar que indivíduos com elevada assertividade negativa 
possuem baixo autoconceito. Por último, a variável compe-
tências sociais relaciona-se positivamente com a variável 
autoconceito, de modo que podemos inferir que pessoas 
que possuem mais competências sociais, possuem também 
melhor autoconceito (positivo).

Preditores da assertividade no grupo experimental

Os resultados obtidos no pós-teste no grupo expe-
rimental permitem dizer que as variáveis correlacionadas 
com a dimensão positiva da assertividade são tomada de 
decisão, sexualidade e competências sociais. Ao nível das 
variáveis independentes utilizou-se a mudança do pré-teste 
para o pós-teste nas variáveis psicológicas (tomada de de-
cisão, sexualidade e competências sociais), controlando-se 
a as-sertividade no pré-teste, como verifica-se na Tabela 3. 
A mudança na tomada de decisão (β=1,98,p <0,01) e nos 
conhecimentos sobre sexualidade (β =1,56, p<0,05) predi-
zem a assertividade na sua dimensão positiva. O modelo de 
regressão final explica 22% da variância, sendo a mudança 

na tomada de decisão o preditor mais significativo da asser-
tividade na dimensão positiva, depois da assertividade no 
pré-teste. Não se  realizou uma regressão para a dimensão 
negativa da assertividade, pois apenas a variável autocon-
ceitoestava correlacionada com essa dimensão.

Discussão 
Uma vez que o objectivo do presente estudo é avaliar 

um programa de intervenção nas dimensões de Tomada de 
decisão, Conhecimentos sobre sexualidade, Competên-
cias sociais, Assertividade e Comportamentos de saúde e 
Autoconceito, os resultados obtidos mostram que a única 
variável com diferenças significativasem ambosos grupos, 
tendo-se em conta os momentos de intervenção,foramos 
conhecimentos sobre a sexualidade.Emrelação àsoutras 
variáveis (competências sociais, assertividade, tomada de 
decisão e autoconceito), as diferenças não se mostraram 
significativas, provavelmente por incidirem na mudança de 
atitudes e comportamentos e ter sido dedicada apenas uma 
sessão do programa a cada tema.

Pensamos que o fato de a diferença significativa se 
ter observado na sexualidade se deve, possivelmente, ao 
fato de incidir sobre mudanças de conhecimentos, e não de 
atitudes ou comportamentos, como as outras variáveis.

O sucesso da sessão da sexualidade pode dever-se 
também ao fato de o programa ser oferecido na idade ideal 
para o início da educação sexual, uma vez que esta se deve 
iniciar antes que os adolescentes iniciem a sua vida sexual 

Dimensão Positiva da Assertividade Pós-Teste

VARIÁVEIS
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4

β T p Β t p B t p B t P

Assertividade Pré-
Teste

.405 5.29 .000 .412 5.49 .000 .408 5.47 .000 .421 5.69 .000***

Mudança na Tomada 
de Decisão

.195 2.59 .010 .201 2.68 .008 .198 2.69 .008**

Mudança nas 
Competências 

Sociais
-.118 -1.58 .116 -.120 -1.62 .107

Mudança na 
Sexualidade

.156 2.11 .037*

R 2 .164 .202 .215 .240

Adjusted R 2 .158 .190 .199 .218

*p< .05    **p<.01    ***p<.000

Tabela 3. Predictores da Assertividade Positiva (Pós-teste) controlando a assertividade no pré-teste (n= 145).
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(Matos, 2008). Uma das falhas de muitos programas de edu-
cação sexual reside no fato de ocorrerem muito depois do 
início das primeiras relações sexuais (Matos, 2008). Quando 
questionados sobre o melhor momento para iniciar progra-
mas de educação sexual, os próprios adolescentes afirmam 
preferir os primeiros anos de escolaridade. Os adolescentes 
encontram-se numa fase de desenvolvimento pessoal em 
que os pares são frequentemente membros que têm em co-
mum a sua inexperiência na sexualidade, recebendo pouca 
informação sobre sexualidade por parte dos adultos,e muitas 
vezes improvisam as suas condutas baseados em conheci-
mentos muito parciais e imprecisos (Vilaça, 2006). Grande 
parte da aprendizagem do adolescente ocorre em contexto 
social, daí a aquisição de competências sociais ter um papel 
importante no seu desenvolvimento a médio e longo prazo, 
interferindo em outras áreas de aprendizagem (Botelho, 
2007). Não obstante, o domínio social por parte dos adoles-
centes passa por um desenvolvimento progressivo ao longo 
do ciclo de vida, incutindo mudanças no conhecimento de si 
mesmos, dos outros e da sociedade (Botelho, 2007). Nem 
sempre é possível alterar ou provocar mudanças em pouco 
tempo, como neste caso, em que a aplicação do programa 
de intervenção teve a duração de um mês e meio e a sessão 
de competências sociais durou noventaminutos. 

Em relação às competências sociais, a intervenção 
tem de ser vista como positiva pelo aluno e este tem de querer 
participar e concordar que é desejável uma modificação do 
comportamento (Lopes e cols., 2006). De acordo com estes 
autores, os programas de treino de aptidões sociais  terão 
escasso impacto, a não ser que exista uma forte relação 
com os resultados académicos e sociais que os estudantes 
valorizam, particularmente aqueles que dizem respeito ao seu 
funcionamento na escola, na sociedade, na comunidade, na 
sua família, nas relações com os pares e professores. Assim, 
se o estudante não considerar compensadores os resulta-
dos da intervenção, provavelmente não efetuará mudanças. 
Este é, possivelmente, um dos motivos de não se verificarem 
diferenças significativas ao nível das competências sociais.
Daí a importância e o realce dado a estes programas de in-
tervenção com objetivos de mudanças de comportomentos e 
atitudes, mesmo que estes se cumpram a longo prazo. 

O autoconceito é um fenômeno essencialmente inter-
pessoal, pois é influenciado pelos nossos próprios  pensa-
mentos, sentimentos e ações, e  também pelos pensamentos, 
sentimentos e ações que os outros possuem em relação a 
nós  (Serra, Gonçalves, & Firmino, 1986). De acordo com 
Manjarrez e Nava (2002), o autoconceito tem a sua origem 
nas fases iniciais do desenvolvimento, sendo influenciado por 
todos as experiências positivas e negativas de vida,do indiví-
duo. Este constructo vai-se desenvolvendo ao longo de cada 
etapa de desenvolvimento, sendo muitas vezes modificado 
devido a diferentes experiências vivenciadas pelo indivíduo. 
Ao formar uma opinião acerca de si próprio, o adolescente, 
incorpora também a opinião dos outros, o que pode resultar 
numa distorção das opiniões, sobretudo quando entram em 
conflito com o seu autoconceito (Harter, 1993). Considerando-
-se o complexo processo anteriormente  referido, de todas 

as variáveis estudadas, a mudança no autoconceito é a que 
mais tempo exige, daí a necessidade de um follow-up.

Verificou-se que as variáveis tomada de decisão, 
assertividade positiva e competências sociais, assimcomo 
conhecimentos sobre sexualidade, competênciassociais e 
autoconceito, correlacionavam-se positivamente entre si. O 
autoconceito apresenta-se como uma variável importante 
em contexto escolar, já que numerosas investigações com-
provam a sua relação com o rendimento escolar dos alunos 
(Faria & Fontaine,1990). Vaz Serra (1988) afirma que o au-
toconceito ocupa um papel importante em todas as áreas 
de funcionamento do indivíduo. Seu estudo parte do pres-
suposto que a sua compreensão pode facilitar a promoção 
de outras dimensões da personalidade e permitir predizer, 
descrever e explicar o comportamento humano (Veiga, cita-
do por Simões & Meneses, 2006).

Tomada de decisão, conhecimentos sobre sexualida-
de e competências sociais são preditores da assertividade na 
sua dimensão positiva. De fato, nas últimas décadas tem-se 
dedicado mais atenção ao desenvolvimento de competências 
sociais, o que se deve a diversas investigações terem encon-
trado relações entre competências sociais dos jovens e fun-
cionamento social, académico e psicológico (Santos, 1998).

Os programas de treino de competências sociais 
surgem como evolução das terapias comportamentais e 
têm como objetivo diminuir as dificuldades de comunicação, 
permitindo aos sujeitos enfrentar novas situações (Matos, 
2007). Resumindo, investir no ensino e desenvolvimento de 
competências sociais permite reduzir muitos dos problemas 
de comportamento que impedem os alunos de aprender 
(Lopes e cols., 2006). Deve-se acentuar a ideia de que o 
objetivo de um programa de treino de aptidões sociais 
consiste em oferecer ao indivíduo um aumento das suas 
opções e oportunidades de expressar adequadamente as 
suas emoções para torná-lo capaz de decidir, diminuir ou 
eliminar o seu desconforto em situações de relacionamento 
interpessoal (Lopes e cols., 2006). Não se trata, assim, de 
ensinar os adolescentes a comportar-se ou de lhes oferecer 
solução para a resolução dos seus problemas ou ainda de 
assegurar o sucesso em todas as situações (Silva, 2004). A 
infância e a adolescência são etapas críticas para aprender 
e praticar competências assertivas, pois delas dependem o 
bem-estar e o desenvolvimento (Silva, 2004). É na infância 
que a pessoa inicia relações horizontais, que serão a base 
dos relacionamentos quando adulto; é na adolescência que 
o indivíduo toma consciência e valoriza o fato de ser alvo de 
avaliação e aceitação por parte dos pares (Silva, 2004). Ser 
capaz de estabelecer relações assertivas nestas fases de 
desenvolvimento parece ser um fator protetor para relacio-
namentos saudáveis na idade adulta (Silva, 2004). Destarte, 
assertividade positiva está presente em toda a vivência hu-
mana, em todos os momentos em que o indivíduo se relacio-
na consigo mesmo e com o outro (Silva, 2004). Por sua vez, 
em relação ao autoconceito, na adolescência esta mudança 
do concreto e observável para o abstracto (não observável e 
hipotético) é considerada um avanço em termos cognitivos, 
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mas também pode representar uma faca de “dois gumes”, 
pois traz consigo o abstracto, logo as autodescrições estão 
mais sujeitas a distorções e a enviesamentos cognitivos, o 
que pode implicar que o autoconceito do adolescente se 
torne mais irrealista e até conduzir a comportamentos desa-
justados (Harter, 1993).

Limitações 

Uma das limitações deste estudo foi que apenas um 
mês e meio separou os dois momentos de avaliação. A du-
ração do programa de intervenção é também uma limitação. 
Os fatos de os instrumentos utilizados neste estudo serem 
de autorrelato, a amostra ser de conveniência e pertencer 
exclusivamente à Zona Norte de Portugal são também 
questões a referir que limitam a generalização dos resulta-
dos. Finalmente, cumpre referir que o alfa de Cronbach do 
instrumento que avaliou a tomada de decisão foi inferior a 
0,70 (0,67), motivo pelo qual, em investigações futuras com 
adolescentes, seria importante  avaliar a adequação deste 
instrumento a esta população. 

Conclusão
O presente programa de intervenção demonstrou al-

gum impacto ao nível dos conhecimentos sobre sexualidade 
e os resultados obtidos revelaram que a mudança na tomada 
de decisão, nas competências sociais e nos conhecimentos 
sobre sexualidade são bons preditores da dimensão positiva 
da assertividade. Assim, em futuras intervenções, como a 
assertividade é uma competência fundamental ao nível das 
escolhas de comportamentos sexuais saudáveis, seria im-
portante que os programas nesta faixa etária se centrassem 
nas competências sociais e na tomada de decisão. Seria 
também relevante que estes programas incluíssem um perí-
odo de avaliação de follow-up superior a três meses. 
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Resumo  

O objetivo deste estudo foi verificar se existem diferenças nos índices das dimensões de SB, Perfil 1 e 2 entre professores de ensino especial 
e regular. A amostra constituiu-se de 160 professores, 80 de ensino especial e 80 de ensino regular. Os instrumentos utilizados foram um 
questionário elaborado para levantamento de dados demográficos e laborais e o Cuestionario para la Evaluacióndel Síndrome de Quemarse por 
elTrabajo ─ CESQT. Os resultados encontrados, por meio do teste t de student, evidenciaram que professores de ensino especial possuem média 
mais elevada na dimensão de Ilusão pelo Trabalho e professores de ensino regular, maiores índices médios de Perfil 1 e Perfil 2 de Burnout. 
Resultados apontam a necessidade de intervenções diferenciadas que considerem as peculiaridades funcionais dos grupos investigados.  
Palavras-chave: Professores, stress ocupacional, ensino.

Burnout Syndrome: comparative study between teacher of special education 
and regular education 

Abstract 

In this study we propose to determine whether there is a difference in the rates of the dimensions of BS and Profile 1 and Profile 2 among 
special education and regular teachers. The sample consisted of 160 teachers, 80 in special education and 80 in regular education. We  used a 
questionnaire to survey demographic and professional data and the Cuestionariopara La Evaluación del Síndrome de Quemarsepor el Trabajo - 
CESQT to evaluate Burnout Syndrome, as instruments. The results obtained by means of the Student’s t test show that special education teachers 
have higher averages in the dimension of Enthusiasm toward the job, and regular education teachers have higher average rates of Profile 1 and 
Profile 2 of Burnout Syndrome. Results point to the need for different interventions that consider the peculiarities of the investigated groups.
Keywords: Teachers, occupational stress, teaching.

Síndrome de Burnout: estudio comparativo entre profesores de educación 
especial y regular

Resumen 

El objetivo de este estudio fue verificar si existen diferencias en índices de dimensiones de SB, Perfil 1 e 2 entre profesores de educación especial 
y regular. La muestra fue compuesta por 160 profesores, 80 de educación especial y 80 de educación regular. Los instrumentos utilizados fueron 
un cuestionario elaborado para levantar datos demográficos y laborales y el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el 
Trabajo ─ CESQT. Los resultados encontrados por medio del test t de student  mostraron que profesores de educación especial tienen promedio 
más elevado en la dimensión de Ilusión por el  Trabajo, en cuanto que los  profesores de educación regular, mayores índices promedio de Perfil 
1 y Perfil 2 de Burnout. Los resultados señalan para la necesidad de intervenciones diferenciadas que considere las peculiaridades funcionales 
de los grupos investigados.  
Palabras Clave: Profesores, estrés ocupacional, ensenanza.
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Introdução
A Síndrome de Burnout (SB) é um fenômeno psicos-

social que surge como resposta a estressores crônicos no 
trabalho, em profissionais que lidam com clientes de forma 
emocional, direta e constante (Gil-Monte, 2005; Maslach, 
2003; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). No Brasil, desde 
1999 a SB é reconhecida como doença profissional, pelo 
Decreto-Lei 6042/07, da Previdência Social, incluída na lista 
B do grupo V, do CID 10.

Segundo o modelo de Gil-Monte (2005), Burnout é 
representada por quatro dimensões, sendo elas: 1) Ilusão 
pelo trabalho, indicando o desejo individual de atingir me-
tas relacionadas ao trabalho percebidas pelo sujeito como 
atraentes e fonte de satisfação pessoal; 2) Desgaste psíqui-
co, caracterizado pelo sentimento de exaustão emocional e 
física em relação ao contato direto com pessoas que são 
fonte ou causadoras de problemas; 3) Indolência, eviden-
ciada pela presença de atitudes de indiferença em relação a 
pessoas que necessitem ser atendidas no ambiente de tra-
balho, assim como insensibilidade aos problemas alheios; 
4) Culpa, caracterizada pelo surgimento de cobrança e 
sentimento de culpabilização sobre o comportamento e 
atitudes negativas desenvolvidas no trabalho. 

Neste modelo teórico, Gil-Monte (2005) delimitou 
dois perfis possíveis de Burnout. O Perfil 1 é caracteriza-
do pela presença de sentimentos e atitudes em relação ao 
estresse laboral que está sendo vivenciado geradoras de 
mal-estar moderado. O sujeito ainda está inserido em seu 
ambiente de trabalho, porém poderia desenvolver melhor 
suas atividades laborais. Por sua vez, o Perfil 2 inclui os 
sentimentos citados anteriormente, acrescidos de culpa. 
Estes são considerados casos clínicos mais deteriorados e 
podem ocasionar afastamento do trabalho e a presença de 
comorbidades psiquiátricas. 

Embora investigado em diversas categorias profissio-
nais, cresce nos últimos anos o reconhecimento de que a 
SB na categoria docente é um problema de saúde pública 
(Batista, Carlotto, Coutinho, & Augusto, 2010), em face da 
gravidade dos danos à saúde do trabalhador (Carlotto, 2010; 
OMS, 1994; Pocinho & Perestelo, 2011). Segundo Yong e 
Yue (2007), a SB tem efeitos negativos para o professor, tais 
como rompimento com os hábitos normais, perda do entu-
siasmo e da criatividade, incapacidade para se concentrar 
e reações exageradas para moderar o estresse. Os efeitos 
da SB, em curto prazo, consistem em menor autocontrole, 
baixo autorrespeito, pouca eficiência no trabalho e alto nível 
de irritabilidade. Os efeitos, em longo prazo, são depressão, 
possibilidade de úlcera, hipertensão e alcoolismo. A SB, 
além de afetar o clima escolar e diminuir o moral dos pro-
fessores, impede a realização dos objetivos educacionais e 
aumenta a probabilidade de abandono da profissão.

A profissão docente está exposta a uma série de 
estressores psicossociais que, se persistentes, podem le-
var à SB (Gasparini, Barreto, & Assunção, 2006; Gomes, 
Montenegro, Peixoto, & Peixoto,  2010). Segundo Leite e 
Souza (2007), no que se refere aos problemas relacionados 

às condições de trabalho, há consenso na literatura quanto 
aos diversos problemas enfrentados pelos professores. Os 
autores referem estudos nos quais são destacados aspectos 
como: precárias condições de trabalho (iluminação, espaço 
físico, material didático); organização do trabalho (multiplici-
dade de tarefas diferenciadas, ritmos de trabalho, aumento 
das exigências cognitivas, perda de autonomia, burocratiza-
ção, rotinização das atividades educativas); aspectos físi-
cos (posturas desconfortáveis, uso elevado e frequente da 
voz, peso de grandes quantidades de materiais); aspectos 
relacionais (falta de diálogo com a administração e equi-
pe técnica, dificuldades nas relações com as famílias dos 
alunos, falta de valorização do trabalho realizado, estado 
psicológico, disciplina de alunos); e aspectos sociais (baixos 
salários, trabalho em mais de uma escola, imagem errônea 
da opinião pública sobre o professor).

Professores de diferentes níveis de ensino asse-
melham-se em algumas atribuições e diferenciam-se em 
outras. Das atribuições gerais, emergem características 
que os fazem ser reconhecidos como categoria profissional, 
porém outras lhe são específicas em função de determina-
dos contextos (Guglielmi & Tatrow, 1998). De acordo com 
os autores, o trabalho desenvolvido apresenta diferentes 
desafios, demandas e recompensas, dependendo de vari-
áveis como tipo de escola – pública ou privada, urbana ou 
rural –, faixa etária dos alunos e o contexto social onde está 
inserido. Rudow (1999) destaca a importância do estudo da 
relação entre Síndrome de Burnout e o tipo de escola na 
qual o professor atua, tanto em termos transculturais como 
nos aspectos relacionados ao nível de ensino. As demandas 
e a sobrecarga de trabalho diferem consideravelmente de 
uma escola para outra. 

Um estudo de R. Zabel e M. Zabel (2001), desen-
volvido com o objetivo de identificar diferenças nas variá-
veis preditoras de Burnout de acordo com o tipo de ensino, 
aponta algumas semelhanças e diferenças nos estressores 
de professores em geral e em relação aos professores de 
ensino especial. Como semelhança, indica a sobrecarga de 
trabalho, e como fatores de estresse diferenciados, a falta 
de apoio dos pais e da administração, que implicam de for-
ma direta na motivação de professores de Ensino Especial. 
Outros preditores identificados foram falta de clareza na 
atribuição das funções, falta de apoio dos colegas, conflitos 
escolares (Crane & Iwanicki, 1986), dificuldades de aprendi-
zagem, falta de condições, carência de materiais de trabalho 
adequados aos alunos (R. Zabel & M. Zabel, 2001) e falha 
administrativa na elaboração e implementação de atividades 
e planos de ensino (Cherniss, 1980). Outro estudo enfatizou 
características organizacionais como importantes fatores 
que contribuem para a SB em docentes, tais como o tama-
nho da escola, o números de alunos em sala de aula e o 
clima organizacional (Sakharov & Farber, 1983). 

No Ensino Especial, métodos, técnicas, currículo, 
recursos educativos e organização diferenciada devem ser 
aplicados em sala de aula para atender às necessidades 
específicas destes alunos (MEC, 2001). Cabe ressaltar que 
o trabalho no Ensino Especial tem algumas peculiaridades, 
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como aprendizado heterogêneo dos alunos e necessidade 
de atender demandas diferenciadas em sala de aula, que são 
fatores de estresse (Antoniou, Polychroni, & Walters, 2000), 
além de aspectos que demandam alta carga de emocional 
para o desenvolvimento do trabalho (Gil-Monte, Carretero, 
Roldán, & Román, 2005). Este lugar ocupado pelo professor 
no Ensino Especial, em que muitas vezes ele exerce tam-
bém a função de cuidador, exige responsabilidade dobrada 
e atenção constante, o que o,  leva a envolver-se de forma 
intensa com seus alunos (Naujorks & Barasuol, 2004).

Cargas elevadas de trabalho, processos burocráticos, 
reuniões constantes e desempenhos heterogêneos dos alu-
nos podem ser citados como fontes de estresse nesta moda-
lidade de ensino (Fore, Martin, & Bender, 2002). É típico da 
função do docente de Ensino Especial lidar diariamente com 
alunos difíceis, obtendo menores sucessos, que, ademais, 
quando ocorrem, usualmente são pouco percebidos e reco-
nhecidos. Os professores são confrontados cotidianamente 
com uma prática que não se associa aos resultados escolares 
concretos obtidos, o que os leva a desenvolver um conjunto 
cognitivo negativo e a percepção de que são inaptos para li-
dar com a demanda de aprendizagem.  Em face disto, alguns 
optam por aposentar-se e outros diminuem a interação e o 
investimento no trabalho (Lavian, 2012; Qutaiba, 2011). 

Qutaiba (2011) refere que professores do Ensino 
Especial apresentam crescente nível de insatisfação com o 
seu trabalho e o desejo de mudar de carreira. Estas ma-
nifestações têm chamado a atenção de psicólogos, que 
procuram fazer uma análise mais aprofundada desta situa-
ção, porquanto a insatisfação no trabalho demonstra ser um 
importante preditor da SB. Um estudo realizado por Carlotto, 
Librelotto, Pizzinato e Barcinski (2012) que investigou os fa-
tores associados ao Burnout em professores do Ensino Es-
pecial identificou que o Perfil 1 da síndrome associava-se ao 
aumento do conflito de papel e ao sentimento de iniquidade, 
e o Perfil 2, ao conflito de papel, à sobrecarga de trabalho, 
à iniquidade, à insatisfação laboral e a problemas de saúde.

Pesquisas desenvolvidas com o objetivo de compa-
rar Burnout em professores do Ensino Especial e do ensino 
regular têm identificado maiores níveis de Burnout no Ensino 
Especial (Beck & Gargiulo, 1983; Kokkinos & Panayiotou, 
2005; Lavian, 2012; Qutaiba, 2011; Roach, 2009). Em con-
sonância com o exposto, o presente estudo teve como ob-
jetivo verificar se existem diferenças entres os índices das 
dimensões da SB e os dos perfis 1 e 2 em professores do 
Ensino Especial e do ensino regular. O estudo em foco tra-
balha com a hipótese de que professores do Ensino Especial 
apresentam maiores índices nas dimensões e perfis da SB. 

Método

Participantes

Participaram deste estudo 160 professores, dos 
quais 80 eram alocados no Ensino Especial (G1) de escolas 

da região do Vale do Rio dos Sinos e 80 professores, do 
Ensino Infantil e Fundamental (G2) de escolas regulares de 
Porto Alegre e região metropolitana. Os participantes do G1 
foram recrutados por meio de um estudo realizado em 2011, 
e os do G2, em outro estudo, realizado em 2009.  Os grupos 
foram pareados e comparados para atender ao objetivo do 
presente estudo. 

Os professores do Ensino Especial (G1) são, em 
sua maioria, do sexo feminino (90%), com companheiro fixo 
(83,8%) e filhos (60%). A idade média dos profissionais é 
de 36 anos (DP= 10,42). Quanto à formação, 80% possuem 
formação em nível superior e 20% em nível de magistério. 
Contam, em média, doze anos de docência (DP=9,22) e oito 
anos de atuação docente no Ensino Especial (DP=7,74), 
e atendem diariamente, em média, dezessete alunos 
(DP=13,07). A maioria trabalha exclusivamente na atual ins-
tituição (72,5%). O grupo do ensino regular (G2) é, em sua 
maioria, constituído por mulheres (90%), possui companhei-
ro fixo (71,8%) e filhos (90%). Os profissionais têm idade 
média de 36 anos (DP=10,29). Destes, 84,7% possuem for-
mação em nível superior e 16,3% em nível de magistério, e 
71,3% não exercem atividade docente em outra instituição; 
contam doze anos de tempo de docência (DP=9,31) e atuam 
no seu local de trabalho há sete anos (DP=7,20), atendendo 
diariamente, em média, 68 alunos (DP=91,34).

Instrumentos

Nesta pesquisa foram utilizados dois instrumentos, a 
saber: 1 - Questionário estruturado para coleta de dados de-
mográficos (sexo, situação conjugal, formação, filhos, idade) 
e laborais (tempo de docência, número de alunos atendidos 
por dia, tempo de atuação na atual escola e eventual vínculo 
com outra instituição de ensino); 2 - “Cuestionario para la 
Evaluación del Síndrome de Quermarse por el Trabajo” para 
a avaliação da SB (CESQT), versão adaptada para o uso no 
Brasil por Gil-Monte, Carlotto e Câmara (2010). Este é for-
mado por quatro dimensões, a saber: (I) Ilusão pelo trabalho; 
(II) Desgaste psíquico; (III) Indolência; e (IV) Culpa. O ins-
trumento consta de vinte itens, que se distribuem em quatro 
subescalas, denominadas: Ilusão pelo Trabalho (cinco itens, 
alfa = 0,72); Desgaste psíquico (quatro itens, alfa= 0,86); In-
dolência (seis itens, alfa = 0,75); e, Culpa (cinco itens, alfa = 
0,79). Os itens são avaliados com uma escala tipo Likert de 
frequência de quatro pontos (0 “Nunca” a 4 “Todos os dias”).

Procedimentos

A partir do banco de dados do G1, selecionou-se o 
mesmo número de participantes entre os 714 do banco de 
dados do G2, adotando-se como critério de pareamento as 
variáveis sexo, idade e tempo de docência. Do total de 88 
professores do Ensino Especial, oito participantes foram ex-
cluídos por não apresentarem equivalência nos critérios uti-
lizados. Sendo assim, para esta pesquisa constitui-se uma 



128 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 18, Número 1, Janeiro/Abril de 2014: 125-133.

amostra intencional composta por 80 professores do Ensino 
Especial e 80 professores de Ensino Regular. É importante 
registrar que no espaço de tempo entre a coleta de dados do 
banco do G1 e do banco do G2 não há registros de alteração 
de grande impacto na orientação político-pedagógica das 
instituições avaliadas. 

Ambos os estudos receberam aprovação de Comitês 
de Ética em Pesquisa, a saber: o estudo com professores 
do Ensino Especial foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, no 1821/11, e o estudo dos docentes do Ensino Re-
gular foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Luterana do Brasil, n.o 491H. Todos os pro-
fessores participantes desta pesquisa foram convidados a 
preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
a pesquisa atendeu aos procedimentos éticos estabelecido 
pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1997).

A análise de dados foi realizada por meio do Statis-
tical Package for the Social Sciences - SPSS versão 17.0. 
Inicialmente, foram executadas análises estatísticas de 
caráter descritivo e exploratório para avaliar a qualidade do 
banco de dados digitado e possíveis erros de digitação e de 
distribuição de itens, e para controlar as medidas utilizadas 
para o pareamento. O Perfil 1 constituiu-se da média dos 
quinze itens das subescalas de Ilusão pelo trabalho (subes-
cala invertida), Desgaste psíquico e Indolência; e o Perfil 2 
foi elaborado acrescentando-se a média da dimensão Cul-
pa. Para a comparação de médias, foi utilizado o teste t de 
student. Os resultados foram considerados estatisticamente 
significativos quando o valor de p ≤ 0,05. O tamanho do efei-
to foi calculado pela diferença média padronizada entre dois 

grupos (d de Cohen) que considera 0,2 um valor indicativo 
de um efeito pequeno, 0,5 um efeito médio e 0,8 um tama-
nho de efeito grande (Cohen, 1992).

Resultados
Relativamente aos índices da SB, verificou-se que 

professores do Ensino Especial apresentam elevação nos 
índices da dimensão de Ilusão pelo trabalho. Ainda, em pro-
fessores do Ensino Regular, há maiores índices nos perfis 1 
e 2, conforme mostra a tabela 1. O tamanho do efeito calcu-
lado pelo d de Cohen para os resultados significativos variou 
de 0,4 (médio efeito) a 0,8 (grande efeito).

Discussão
O objetivo deste estudo foi verificar se existem dife-

renças nos índices das dimensões de SB e perfis 1 e 2 no 
Ensino Regular e Especial, com a hipótese de que profes-
sores do Ensino Especial possuem índices mais elevados 
de Burnout. Os resultados não confirmam a hipótese da 
pesquisa, uma vez que os professores do Ensino Especial 
apresentam índices mais elevados da dimensão de Ilusão 
pelo trabalho e menores nos perfis 1 e 2 de Burnout. Este 
resultado está em desacordo com a maior parte dos estudos 
internacionais (Kokkinos & Panayiotou, 2005; Lavian, 2012; 
Qutaiba, 2011; Roach, 2009), os quais indicam serem os 
professores do Ensino especial os que apresentam maiores 
níveis de Burnout, considerando-se a avaliação dos perfis, e 

Tabela 1. Comparação de médias das dimensões da SB de professores de ensino regular e especial

 Tipo de Ensino M DP P
Effect size 
Cohen’s d

Ilusão pelo trabalho
Especial 3,52 0,53 0,001* 0,8

Regular 2,96 0,80

Desgaste
Especial 1,47 0,99 0,457 0,1

Regular 1,59 0,99

Indolência
Especial 0,80 0,48 0,112 0,2

Regular 0,97 0,80

Culpa
Especial 1,13 0,66 0,689 0,0

Regular 1,09 0,76

SQT perfil1
Especial 0,92 0,48 0,003* 0,5

Regular 1,20 0,68

SQT perfil2
Especial 0,97 0,44 0,025* 0,4

Regular 1,17 0,66
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corrobora o resultado do estudo nacional de Silva e Almeida 
(2011), o qual identificou diferença significativa apenas na di-
mensão Realização profissional, equivalente, neste estudo, 
à dimensão Ilusão pelo trabalho. 

Pode-se entender este resultado a partir de questões 
culturais, pois crescem na literatura pesquisas atinentes à 
concepção de que estresse e Burnout podem ter diferentes 
configurações, a depender do contexto cultural, social e po-
lítico da população em estudo (Etzion & Pines, 1986; Reichel 
& Neumann, 1993). Certos aspectos da manifestação de 
Burnout estão presentes em qualquer contexto sociocultural, 
embora, juntamente com as semelhanças, por vezes as ma-
nifestações assumam contornos específicos, determinados 
pelas particularidades do ambiente de trabalho, da organi-
zação e dos aspectos socioculturais mais amplos presentes 
nas diferentes sociedades (Moura, 1997; Vanheule, Rosse-
el, & Vlerick, 2007).

Friedman (1991), ao estudar a relação entre aspec-
tos culturais e Burnout em escolas israelenses, verificou 
que, nas instituições onde as políticas e normas eram mais 
claras, as vias de comunicação mais abertas e a estrutu-
ra hierárquica mais bem definida, era propiciado um clima 
organizacional favorável, em virtude do qual o trabalho 
desenvolvia-se de forma mais satisfatória. Essas questões 
foram consideradas pelo autor como variáveis significativas 
associadas a baixos níveis de Burnout. As instituições de 
Ensino Especial apresentam algumas especificidades quan-
do comparadas com as instituições de Ensino Regular. De 
acordo com o estatuto das escolas de Ensino Especial do 
Rio Grande do Sul (APAE, 2006), este tipo de escola carac-
teriza-se por ser uma associação civil, filantrópica, de cará-
ter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo 
e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos. Possui 
um regimento próprio, no qual a direção é um membro eleito 
pela comunidade e parte de seus professores, técnicos e 
serviços de apoio são cedidos pela Secretaria de Educação 
do município, que escolhem deslocar-se para a instituição; 
outra parte é contratada pela Direção e pelo Conselho Admi-
nistrativo e passa por um processo seletivo, no qual são veri-
ficadas questões relacionadas à motivação para o trabalho e 
à formação específica para o desenvolvimento de atividades 
docentes com a clientela.

Tal configuração de trabalho poderia ser uma das 
explicações para a maior Ilusão pelo trabalho nos professo-
res do Ensino Especial. Kucuksileymanoglu (2011) e Acker 
(1999) afirmam que profissionais que possuem formação 
continuada adequada e expectativas realísticas em relação 
às suas atividades laborais têm menor probabilidade de 
desenvolver a SB. Professores que trabalham com alunos 
especiais, deficientes mentais e alunos com problemas 
sérios de desenvolvimento apresentam menores níveis de 
Burnout que os professores em geral, e têm sentimentos de 
competência interpessoal mais elevados e menores escores 
de despersonalização (Beck & Gargiulo, 1983). 

A formação implica, também, em maior sentimento de 
autoeficácia, a qual exerce influência nas ações realizadas, 
sendo um importante fator no processo de motivação. Uma 

vez que uma ação tenha sido tomada, as pessoas que se 
avaliam como competentes investem mais esforços e persis-
tem por mais tempo em suas metas; além disso, escolhem 
realizar tarefas mais desafiadoras e tendem a fixar metas 
mais elevadas e antecipar cenários otimistas (Bandura, 
1997). Assim, a crença otimista na própria competência para 
lidar com desafios diários aumenta a motivação para atuar de 
forma construtiva ante as demandas da profissão. No tocante 
a professores, esta questão é fundamental, pois as situações 
cotidianas, se avaliadas de forma menos ameaçadora, con-
tribuem para um melhor desempenho profissional. A adap-
tação bem-sucedida às demandas estressantes impede o 
surgimento do Burnout (Brouwers, Tomic, & Boluijt, 2011). 

A formação continuada capacita o docente para a uti-
lização de técnicas centradas na deficiência dos alunos e de 
recursos diretamente vinculados à tipologia e especificidades 
de cada aluno atendido (Michels, 2011), fazendo-o exercitar 
a criatividade e autonomia, aspectos relacionados à Ilusão 
pelo trabalho. No Ensino Regular ocorre uma formação mais 
generalista, tendo como ponto central a defasagem existente 
entre a formação oferecida pelas escolas e a realidade da 
atividade prática. Os processos de formação de educadores 
atendem a um modelo tecnicista ao tomarem como elemento 
principal a organização racional dos meios, as tecnologias 
e os procedimentos de ensino (Altenfelder, 2005). A falta de 
uma política escolar de formação continuada não possibilita 
que o professor articule suas atribuições com práticas cria-
tivas em relação ao aluno, à escola e à sociedade (Lima, 
2001). Além disso, professores do Ensino Regular consi-
deram inadequada a formação recebida para lidar com as 
atividades de ensino, escola e cultura institucional (Farber, 
1991; Gatti, 2009; Lelis, 2001; Wisniewski & Gargiulo, 1997). 
Segundo Farber (1991), a formação docente enfatiza conte-
údos e tecnologias, sendo deficiente a abordagem das ques-
tões de relacionamento interpessoal, relacionamento com 
alunos, administradores e pais, e de outras situações que os 
professores sentem serem tão importantes quanto as outras.

O professor do Ensino Especial pode estar mais 
identificado com seu papel de educador. Edelwich e Bro-
dsky (1980) referem que, de forma geral, uma das principais 
motivações das pessoas que trabalham em profissões de 
ajuda é o desejo pessoal de cuidar dos demais. Professores 
do Ensino Especial têm senso de idealismo e creem na sua 
capacidade de trabalhar arduamente para atingir seus obje-
tivos (Lavian, 2012).

Outra questão que pode ser considerada específica 
da realidade do Ensino Especial é o menor número de alu-
nos atendidos, variável frequentemente relacionada ao Bur-
nout (Cordes & Dougherty, 1993; Williams & Gersch, 2004).  
Nas amostras do presente estudo, professores do Ensino 
Regular atendem, em média, 68 alunos diariamente, e os 
do Ensino Especial, dezessete alunos, o que indica uma 
maior possibilidade de acompanhamento e retorno. Estudo 
realizado por Goetzinger (2006) com professores do Ensino 
Especial estadunidenses constatou que os docentes que 
possuíam menor número de alunos apresentavam menores 
níveis de Burnout. 
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Quanto aos perfis de Burnout, a pesquisa evidenciou 
menores índices dos perfis 1 e 2 em professores do Ensino 
Especial, fato que reforça a importância da dimensão da 
Ilusão pelo trabalho como um possível fator de proteção, 
uma vez que as demais dimensões não apresentaram di-
ferenças significativas entre os grupos. O professor que de-
clara ter escolhido a profissão docente devido à vocação é 
menos suscetível a apresentar baixa realização profissional 
e mais propenso a desenvolver maior exaustão emocional 
(Vercambre, Brossellin, Gilbert, Nerrière, & Kovess-Masféty, 
2009). Resultado semelhante foi encontrado em professo-
res chilenos, pois os participantes que demonstravam uma 
visão mais positiva acerca do trabalho realizado, ou seja, 
concebiam-no como uma carreira e vocação, assinalaram 
menores níveis de Burnout (Ramírez-Pérez & Zurita, 2010) 

Conclusão
As diferenças identificadas entre professores do Ensi-

no Especial e do Ensino Regular reforçam os resultados já en-
contrados por Pocinho e Capelo (2009) e Guglielmi e Tatrow 
(1998), os quais explicam que estas diferenças podem estar 
relacionadas à natureza do trabalho desenvolvido e ao tipo de 
aluno atendido, como também à cultura e ao contexto social, 
fatores determinantes para o desenvolvimento da SB. O es-
tudo em foco destaca a importância do desejo individual para 
atingir metas relacionadas ao trabalho percebidas pelo sujeito 
como atraentes e fonte de satisfação pessoal, conforme o mo-
delo de Burnout utilizado (Gil-Monte, 2005). O resultado obti-
do aponta a necessidade de aprofundamento em estudos que 
investiguem a relação entre Burnout e variáveis relacionadas 
à motivação e à identificação profissional. Também sugere a 
realização de estudos com variáveis que possibilitem a avalia-
ção de preditores da SB para cada tipo de ensino.

Embora apresente pontos fortes - como a utilização 
de delineamento de grupos pareados -, e utilize instrumento 
adaptado com adequadas propriedades psicométricas, este 
estudo tem algumas limitações que devem ser consideradas 
na análise de seus resultados e conclusões. A primeira é que 
o estudo tem delineamento transversal, o que impede con-
clusões em termos de causalidade. A segunda diz respeito 
ao tipo de amostra, uma vez que a amostra investigada é não 
probabilística, portanto não é passível de generalizações 
para outras instituições ou profissionais. A terceira refere-se 
ao efeito do trabalhador sadio, questão peculiar em estu-
dos transversais quanto à epidemiologia ocupacional, que, 
muitas vezes, exclui o possível doente (McMichael, 1976). 
Essa é uma situação que pode subestimar o tamanho dos 
riscos identificados, porque os mais afetados não conse-
guem manter-se no emprego ou se afastam para tratamento 
da saúde. A quarta é que foram utilizadas apenas medidas 
de autorrelato, o que pode ocasionar algum viés devido à 
desejabilidade social, que em algumas questões abordadas 
neste estudo está relacionada à dimensão de Indolência, 
pois é difícil para o profissional admitir que se distancie de 
seus alunos e os trate de forma impessoal.

Em termos de intervenção, pode-se pensar em ações 
diferenciadas entre os grupos: no Ensino Especial, em ações 
que reforcem o envolvimento com o trabalho; e, no regular, 
em ações que promovam uma implicação ativa na busca de 
uma formação continuada que possibilite reformulações na 
execução do trabalho, em busca de novas formas de rea-
lização profissional (Abalo & Roger, 1998). Neste sentido, 
é importante dar atenção a políticas que estimulem e valo-
rizem a profissão docente, permitindo que os professores 
manifestem sua competência e motivação profissional. 
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Resumo

A literatura na área tem apontado a importância das habilidades referentes à leitura e escrita, especialmente quando se estuda o processo 
de alfabetização e suas dificuldades. Buscando verificar a validade do Cloze como instrumento de avaliação de leitura, o presente estudo 
foi elaborado tendo como principal objetivo comparar os escores do Cloze com o Teste de Desempenho Escolar (TDE), que apresenta, além 
de estudos de validade e precisão, também uma proposta de normatização. A amostra do estudo constituiu-se de quarenta e duas crianças, 
das quais dezenove eram alunas da 1ª série e vinte e três da 2ª série (no sistema atual, 2º ano e 3º ano) do Ensino Fundamental de escolas 
particulares situadas no Interior de Minas. Os resultados mostram evidências de validade de critério e convergência para o Cloze e indicam sua 
utilidade como um teste de avaliação de leitura.
Palavras-chave: Teste de Cloze, alfabetização, psicometria.

The Cloze Evaluation as a measure of reading ability in Primary Education
Abstract

Literature review in this field of investigation has pointed to the importance of reading and spelling skills, especially when considering the literacy 
process and difficulties related to it. In order to verify the validity of the Cloze Test as reading assessment instrument, the goal of  this study was 
to compare Cloze Test with The School Achievement Test (TDE-), which, in addition to studies of validity and accuracy,  has a proposal for grade 
regulations. The study consisted of 42 children, 19 children from 1st grade and 23 from 2nd grade (in the current system 2nd year and 3rd year), 
from private primary education schools located in Minas Gerais - Brazil. The results reveal the validity of Cloze criterion  and point to its usefulness 
as assessment of reading task.
Keywords: Cloze testing, literacy, psychometrics.

El Cloze como instrumento de evaluación de lectura en los primeros grados 
escolares

Resumen

La literatura en el área ha señalado para la importancia de las habilidades relacionadas a la lectura y escritura, especialmente cuando se estudia 
el proceso de alfabetización y sus dificultades. El presente estudio se elaboró teniendo como principal objetivo comparar los escores del Cloze 
con el Test de Rendimiento Escolar que presenta, además de estudios de validez y precisión, también una propuesta de estandarización, tratando 
así de verificar la validez del Cloze como instrumento de evaluación de lectura. La muestra del estudio fue de 42 niños, siendo 19 niñas alumnas 
del 1er grado y 23 del 2o grado (en el sistema actual 2º y 3º años), ambos de la enseñanza fundamental de escuelas particulares, situadas en el 
interior del Estado de Minas Gerais. Los resultados muestran evidencias de validez de criterio y convergente para el Cloze y indican su utilidad 
como un test de evaluación de lectura.
Palabras Clave: Test de Cloze, alfabetización, psicometría.
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Introdução
A técnica de Cloze está entre os primeiros procedi-

mentos sistemáticos utilizados na avaliação da compreen-
são em leitura, compreensão que significa a competência 
de dar o sentido ao texto, valendo-se de dois principais tipos 
de processamento: a redundância semântica e sintática do 
texto e seus conhecimentos prévios. Destaca-se que o uso 
do Cloze é compatível com a concepção do processo de 
compreensão em leitura baseada nos modelos de integra-
ção recentemente propostos, que atribuem importância tan-
to ao conhecimento linguístico como ao conceitual (Kintsch, 
1978, 1994). Além das vantagens já assinaladas, o Cloze é 
mais eficiente que os testes em formato de questões sobre 
o entendimento do texto, pois um escore alto em um teste 
desse tipo não significa necessariamente que o estudante 
tenha compreendido bem o texto, mas apenas que possui 
uma boa técnica para responder corretamente às questões. 

Há evidências de validade estabelecidas em estudos 
brasileiros que apontam o Cloze como uma medida de inte-
ligibilidade do texto (Melo, 1986; Molina, 1979), bem como 
uma medida de compreensão de leitura (Cunha & Santos, 
2006, 2009, 2010; Santos, Primi, Taxa, & Vandramini, 2002). 
Outro aspecto importante a ser observado é que, mesmo 
sendo um teste de construção e correção bastante simples, 
como já referido, sua utilização deve ser criteriosa, para que 
sejam evitados problemas graves em sua interpretação e, 
consequentemente, haja comprometimento no resultado 
obtido caso no qual ele seria inválido enquanto recurso diag-
nóstico, com as consequentes implicações educacionais 
(Rupp, Ferne, & Choi, 2006).

Quanto à preparação de um texto para ser estrutura-
do seguindo a técnica de Cloze, várias são as diversificações 
possíveis em relação à forma original proposta por Taylor 
(1953). Sobre esse aspecto, Abraham e Chapelle (1992) 
consideram que a estruturação do texto deve ser de acor-
do com dois níveis de dificuldade. O primeiro é classificado 
como micronível, e nele são utilizados itens relativamente fá-
ceis de compreender, enquanto o chamado macronível exi-
ge grande abstração e apresenta um alto grau de dificulda-
de. Por sua vez, os determinantes da dificuldade implicada 
em um item podem ser divididos de acordo com os fatores 
intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos dependem 
de alguns elementos estruturais do texto, que facilitam a 
execução da tarefa e funcionam como um estímulo para o 
entendimento do item; já os fatores extrínsecos incluem os 
conhecimentos que o estudante tem sobre o assunto e as 
estratégias utilizadas para o desempenho da tarefa. 

Corroborando os resultados e as conclusões obtidas 
por Abraham e Chapelle (1992), a pesquisa de Santos e 
cols. (2002), valendo-se da análise da Teoria de Resposta 
ao Item, indicou que os acertos no Cloze não dependem 
somente da habilidade dos sujeitos, mas também das difi-
culdades dos itens que compõem o texto. Ressalta-se que, 
com base no estudo dos itens do Cloze, é possível abrir 
mais um leque de investigações científicas com resultados 

promissores, que permitirão a ampliação do conhecimento 
sobre esse instrumento.

A correção do Cloze é bastante simples, como men-
cionado, podendo basear-se em dois critérios. O primeiro é 
denominado correção verbatim ou literal, e nele se aceita 
como correta unicamente a palavra idêntica à que foi exclu-
ída do texto. O segundo critério, pelo qual se aceita como 
correta uma palavra de sentido equivalente ou outra palavra 
adequada ao contexto, é conhecido como correção sinôni-
ma. Para efeitos de diagnóstico e de pesquisa é recomen-
dada a primeira forma, que evita a subjetividade e facilita a 
correção (Bitar, 1989; Chance, 1985; McKenna, 1979). 

Pesquisas estrangeiras têm apontado o teste de Clo-
ze como um instrumento válido para avaliar a compreensão 
em leitura em qualquer etapa de escolarização (do Ensino 
Fundamental ao Superior), podendo ser utilizado como 
preditivo do desempenho acadêmico (Barnitz, 1998; Riley, 
1986). No Brasil, muitos dos estudos utilizando esse instru-
mento têm sido realizados com universitários, alguns deles 
para avaliação da compreensão em leitura, e outros, com o 
propósito de remediação, são empregados com estudantes 
que apresentam déficits de leitura (Oliveira & Santos, 2008; 
Sampaio & Santos, 2002; Silva & Santos, 2004, entre outros). 
Estudos com crianças e adolescentes também vêm sendo 
realizados, especialmente em programas de desenvolvimen-
to da compreensão em leitura (Mota e cols., 2009; Santos, 
2005; Santos & Oliveira, 2010; Zucoloto & Sisto, 2002). 

Verifica-se em vários dos estudos referidos que os 
textos infantis estruturados no padrão da técnica de Cloze 
são elaborados com menor número de palavras e, conse-
quentemente, de omissões. Ao lado disso, tais textos têm 
sido utilizados como parâmetro da eficácia da intervenção 
realizada ou como procedimento específico para o desen-
volvimento da compreensão com o emprego de diferentes 
variações que a técnica possibilita. Não obstante, são es-
cassos os estudos especificamente desenvolvidos para 
identificar as evidências de validade do teste no Brasil. 
Assim, pretende-se nesta investigação focalizar o Teste de 
Cloze para avaliação da compreensão de leitura em crian-
ças das séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo suas 
características detalhadamente descritas no método.

Outros estudos têm apresentado evidências de va-
lidade para os testes de Cloze aqui utilizados, fornecendo 
elementos que apoiam a pertinência dos textos como me-
didas da compreensão de leitura. A pesquisa de Cunha e 
Santos (2009) objetivou encontrar evidências de validade 
por processo de resposta para o teste de Cloze, explorando 
as diferenças qualitativas nos erros cometidos por crianças 
durante o preenchimento dos espaços de um teste de Cloze. 
De um banco de dados com mais de 200 protocolos, foram 
escolhidos alguns que formaram dois grupos extremos: 
alunos com médias baixas (n=22) e alunos com médias 
altas (n=22). As autoras consideraram que os resultados 
encontrados evidenciavam diferenças entre bons leitores 
(crianças com médias altas), que cometeram mais erros 
lexicais, enquanto os maus leitores (crianças com médias 
baixas) cometeram mais erros semânticos, haja vista que os 
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erros semânticos são indicadores de falta de compreensão 
de leitura, especialmente ao serem comparados com erros 
lexicais decorrentes apenas da substituição da palavra es-
perada por outra palavra sinônima.

Em trabalho subsequente, Cunha e Santos (2010) 
analisaram o desempenho de 266 crianças de idade entre 
oito e treze anos, de terceiras e quartas séries do Ensino 
Fundamental de escolas públicas, particulares e do SESI em 
crianças paulistas. O objetivo foi estabelecer evidências de 
validade convergente entre a Escala de Avaliação de Difi-
culdades na Aprendizagem da Escrita e o Teste de Cloze. 
A análise da correlação entre as médias obtidas no Cloze 
pelas categorias do Escala de Avaliação de Dificuldades na 
Aprendizagem da Escrita indicou índices de magnitude mo-
derada, o que permitiu às autoras afirmar terem identificado 
evidência de validade convergente entre os instrumentos.

O teste de desempenho escolar (TDE) tem sido am-
plamente usado para a avaliação do desempenho escolar 
em pesquisas brasileiras (Dias, Enumo & Turini, 2006; Lucio, 
Pinheiro, & Nascimento, 2009; Milani & Loureiro, 2009; Si-
queira & DellÁglio, 2010). Por ser o único teste de avaliação 
do desempenho em leitura e escrita padronizado no Brasil, 
ele foi escolhido para servir como teste de referência para a 
comparação com o Cloze no presente estudo. Especifica-
mente o subteste de leitura implica a avaliação da leitura em 
voz alta de uma lista de palavras isoladas de uma lista de 
palavras que é apresentada às crianças. 

Os estudos aqui recuperados mostram a importância 
das habilidades referentes à leitura, especialmente quando 
se estuda o processo de alfabetização e suas dificuldades 
(problema hoje de grande vulto na realidade do ensino pú-
blico brasileiro) para verificar evidências de validade para o 
Cloze enquanto instrumento de avaliação da compreensão 
de leitura. Assim, o presente estudo foi elaborado tendo 
como objetivo identificar evidências de validade relaciona-
das a variáveis externas, tanto a de critério, pela compa-
ração dos resultados das séries, como também evidência 
de validade por comparação entre medidas de construtos 
relacionados, ou seja, da compreensão de leitura (Cloze) e 
do desempenho escolar (TDE).

Método
Participantes

A amostra do estudo constituiu-se de uma subamos-
tra de quarenta e duas crianças que participavam de um 
estudo longitudinal sobre o papel das habilidades metalin-
guísticas e a alfabetização, das quais dezenove eramalunas 
da 1ª série e vinte e três da 2ª série (no sistema atual, 2º ano 
e 3º ano) do Ensino Fundamental de escolas particulares 
situadas no Interior de Minas. A média de idade das crianças 
de 1ª série foi de 87,5 meses (dp=3,93), e a da 2ª série,de 
98,3 meses (dp=4,58).

Instrumentos

O Cloze, tal como criado por Taylor em 1953, con-
siste de um texto do qual se suprimem alguns vocábulos, 
pedindo-se ao leitor que preencha os espaços com as pa-
lavras que melhor completarem o sentido do texto. Para o 
presente estudo foram escolhidos dois textos, com histórias 
infantis “A princesa e o fantasma” (Cloze 1) e “Uma vingan-
ça infeliz” (Cloze 2), especialmente elaborados para serem 
usados nas séries iniciais do Ensino Fundamental, cujas 
propriedades psicométricas já tinham sido estabelecidas em 
estudo anterior no Brasil (Santos, 2005; Santos & Oliveira, 
2010). Assim sendo, já havia sido identificado que ambos 
apresentavam evidências de validade (convergente, de cri-
tério e experimental) e também índices satisfatórios de con-
sistência interna (α>0,70). O texto foi preparado conforme 
recomendado para Clozes de razão fixa, com a eliminação 
dos quintos vocábulos, que foram substituídos por um traço 
proporcional ao tamanho da palavra eliminada. O número de 
acertos possíveis para cada um dos textos é de 15 pontos 
(correspondente ao acerto de todos os espaços preenchidos 
corretamente), perfazendo o total de 30 pontos quando se 
considera o conjunto das duas histórias.

O Teste de Desempenho Escolar (TDE) foi elaborado 
por Stein em 1994 e tem se mostrado um teste adequado 
para avaliação de alunos de 7 a 12 anos, visto que seus 
estudos de validade e precisão e de normatização foram fei-
tos com sujeitos dessa faixa etária. A autora apresenta evi-
dências de validade de conteúdo e estudos de consistência 
interna para o subteste de escrita, de aritmética e de leitura. 
O instrumento tem ainda evidências de validade de critério, 
uma vez que por meio dele foi possível a discriminação das 
séries. No presente estudo foram aplicados apenas os sub-
testes de leitura.

Procedimento

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Co-
mitê de Ética e da autorização das escolas, os alunos foram 
convidadas a participar por meio de uma carta-convite, ten-
do sido aplicados os instrumentos somente àqueles cujos 
responsáveis tivessem assinado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 

As crianças foram avaliadas individualmente em 
três sessões, com duração total de 30 minutos. Na primeira 
sessão foram aplicadas várias tarefas de Consciência me-
talinguística; e na segunda sessão foram aplicados os dois 
textos de Cloze, sendo pedido à criança que respondesse 
um de cada vez. Os textos foram sempre apresentados na 
mesma ordem. Solicitava-se que lessem a história até o fim 
e depois voltassem ao início e preenchessem os espaços 
com as palavras que julgassem que dariam mais sentido ao 
texto. Em outra sessão foram aplicados os dois subtestes 
do Teste de Desempenho Escolar, também seguindo-se o 
procedimento de aplicação do manual.
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Análise dos dados

Para estabelecer a validade de critério do teste de 
Cloze, dois Testes-t não paramétricos Mann-Whitney foram 
utilizados, uma vez que o tamanho das amostras torna mais 
adequado utilizar esse tipo de teste. Para estabelecer a va-
lidade entre constructos relacionados foi possível a análise 
de correlação paramétrica, que foi feita entre os escores do 
TDE e do CLOZE. Três Testes-t não paramétricos Mann-
-Whitney foram usados para comparações da performance 
no Cloze para as três categorias observadas: superior, mé-
dio superior e médio.

Resultados
A apresentação dos resultados segue a ordem dos 

objetivos estabelecidos. Dessa forma, comentamos a seguir 
os dados obtidos em relação ao primeiro objetivo, que con-
sistiu na comparação dos escores médios das duas séries 
estudadas e a comparação entre as diferentes categorias 
em que os alunos foram agrupados pelo TDE.

Comparações entre séries

Para verificar se o Cloze era capaz de discriminar as 
séries, dois Testes-t não paramétricos Mann-Whitney foram 
usados para comparações da performance no Cloze 1 e 
Cloze 2 para as duas séries estudadas. A performance das 
crianças no Cloze diferiu de forma estatisticamente significa-
tiva na comparações entre a primeira e segunda série nos 
dois subtestes (U=-2,98; p=0,003 para o Cloze 1 e U=-3,86; 
p< 0,001 para o Cloze 2). O Cloze discriminou as séries 

também para o escore total, obtido pela soma dos dois sub-
testes (U=-3,54; p=0,001).

Comparações entre bons e maus leitores

O TDE apresenta também uma classificação das 
crianças por categorias de acordo com o nível de leitura. 
Para a primeira série, quatro categorias de leitores são apre-
sentadas de acordo com a pontuação do teste (superior, 
médio superior, médio, inferior), e para segunda série são 
descritas cinco categorias de leitores (superior, médio supe-
rior, médio, médio inferior, inferior). É possível explorarmos a 
capacidade do Cloze em discriminar as crianças por nível de 
leitura, comparando sua nota no Cloze em cada categoria; 
mas essa análise teve que ser feita para a primeira e a se-
gunda série separadamente, pois as análises por categoria 
são diferentes para cada série. Os resultados obtidos estão 
apresentados na Tabela 1, que apresenta a média de acerto 
e o desvio padrão nos testes de Cloze para cada categoria. 

Podemos observar que quanto melhor o desempe-
nho no TDE, melhor o desempenho no teste de Cloze para 
as duas séries e categorias. Essas diferenças foram checa-
das por meio de análises estatísticas. Cabe ressaltar que 
em algumas categorias não havia crianças, e que em outras 
o número de crianças foi bem reduzido, por isso para essa 
parte das análises foram utilizados testes não paramétricos. 
Por exemplo, para a primeira série não havia crianças na 
categoria inferior, e para a segunda série as crianças foram 
categorizadas em três grupos: superior, médio e inferior.

Para a primeira série, como havia categorias vazias, 
recorremos ao teste não paramétrico Mann-Whitney para 
as comparações da performance no Cloze para as três 
categorias observadas: superior, médio superior e médio. A 

Categoria N Série Cloze 1 e Desvio 
padrão

Cloze 2 e Desvio 
padrão

Média Total e 
Desvio padrão

Superior 8
Primeira série

7,00
(2,45)

4,12
(1,88)

11,12
(4,19)

Médio Superior 8 4,50
(3,34)

2,25
(2,12)

6,75
(4,89)

Médio 3 2,33
(1,5)

0,67
(0,57)

3,00
(1,00)

Superior 7
Segunda série

9,7
(2,69)

6,57
(1,51)

16,28
(3,82)

Médio 7 8,38
(2,33)

5,87
(1,96)

14, 15
(3,60)

Inferior 3 5,7
(3,2)

4,67 
(3,21)

10,33
(6,35)

Tabela 1. Média de Acerto no Cloze por Categoria de Leitura no TDE.
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performance das crianças no Cloze diferiu de forma estatisti-
camente significativa na comparação entre o nível superior e 
médio (U=1,0; p=0,02 para o Cloze 1 e U=1,0; p=0,02 para o 
Cloze 2). Na comparações entre os grupos superior e médio 
superior (U=17,5; p=0,12 para o Cloze 1 e U=14,5; p=0,06 
para o Cloze 2) e nas comparações entre médio superior e 
médio, os resultados não foram estatisticamente significati-
vos (U=7,5; p=0,35 e U=7,0; p=0,29 respectivamente). 

Comparações no escore total do Cloze também mos-
traram diferenças entre os grupos. Na comparação entre os 
grupos médio e superior, U=-2,36, p=0,018. Para os grupos 
médio superior e médio não houve diferenças significativas 
(U=0,21, p= 0,27), e para o superior e o médio superior os 
resultados também não foram significativos (U=0,1; p=0,1).

O mesmo tipo de análise foi feito para a segunda 
série. Na segunda-série não houve diferenças estatísticas 
para comparações em nenhum dos grupos. Os resultados 
da análise de variância não paramétrica mostraram que 
as comparações entre os grupos não produziram diferen-
ças significativas (U=3,9; p=0,14 para o Cloze 1 e U=1,57; 
p=0,45 para o Cloze 2 e para o escore total U=2,5; p=0,28), 
o que pode ser atribuído ao acaso.

Para alcançar o segundo objetivo proposto, foi anali-
sada a correlação entre as medidas usadas, pressupondo-
-se que as medidas (Cloze e TDE) avaliam construtos 
relacionados. Importante lembrar que o Cloze avalia a 
compreensão de leitura e os dois subtestes do TDE avaliam 
o desempenho escolar especificamente no que se refere à 
leitura e à escrita. 

Correlações entre o Cloze e o TDE
Um escore global do teste de Cloze foi computado, 

somando-se o número de acerto nos dois testes usados 
(Cloze 1 + Cloze 2). O escore final do Cloze apresentou 
uma distribuição normal, por isso foram realizadas análises 
paramétricas nos dados. Para investigar se o Cloze e o TDE 
avaliam habilidades semelhantes, recorreu-se à prova de 
correlação de Pearson. A variável selecionada para análise 
no TDE foi o escore bruto das crianças no teste de leitura. O 
resultado da análise mostra correlações positivas e significa-
tivas moderadas entre a soma dos escores dos dois testes 
de Cloze e os escores no TDE (r =0,47; p< 0,001).

Para explorar as correlações entre as séries espe-
cíficas foram feitas as correlações não paramétricas de 
Spearman. Os resultados corroboram os encontrados para 
o escore global. Para o segundo ano a correlação entre o 
TDE e o Cloze mostrou índices de correlação moderados e 
significativos (r= 0,48 e p= 0,034), e resultados semelhantes 
foram encontrados para o terceiro ano (r=0,41 e p = 0,048).

Discussão
Ressaltamos na introdução desse estudo que litera-

tura na área tem apontado a importância das habilidades 

de leitura para o sucesso escolar, especialmente quando 
se estuda o processo de alfabetização e suas dificuldades, 
problema de recorrente discussão na realidade do ensino 
público brasileiro. Buscar instrumentos de avaliação de fácil 
aplicação e com boas qualidades psicométricas é importan-
te no processo de identificar as dificuldades de leitura, para 
posteriormente realizar programas de remediação, especial-
mente porque algumas práticas educativas podem prevenir 
a ocorrência dos chamados problemas de aprendizagem 
(Santos, 2004; Santos & Oliveira, 2010; Zucoloto & Sisto, 
2002).

Obtivemos evidências de validade de critério pela 
comparação entre séries. As crianças da primeira série ti-
veram desempenho inferior aos das de segunda-série para 
o escore total no Cloze e nas análises individuais de cada 
subteste. Esses resultados mostram que o Cloze é uma boa 
alternativa para avaliar o desempenho das crianças em leitu-
ra nessa faixa etária, uma vez que discrimina o desempenho 
dos alunos de diferentes níveis de habilidades. Os dados 
aqui obtidos são congruentes com os de outros estudos que 
focalizam amostras de alunos de séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Há congruência entre os resultados obtidos, 
especialmente se considerarmos aqueles obtidos por Cunha 
e Santos em 2010. 

Para a análise, que tinha como propósito a discri-
minação entre grupos de leitores baseada no desempenho 
na leitura, os resultados foram menos claros. Dividimos as 
crianças nas categorias de desempenho da leitura sugeri-
das pelo TDE. Para cada categoria observamos a média de 
acerto nos dois testes de Cloze. Esperava-se que as médias 
no Cloze fossem compatíveis com a classificação baseada 
nos níveis de leitura no TDE, o que de fato aconteceu para 
o padrão geral das médias. As crianças com melhor desem-
penho no TDE tiveram melhores escores no teste de Cloze 
para cada grupo de leitores estudados.

Essas diferenças foram testadas estatisticamente; 
mas quando essas análises foram efetuadas os resultados 
não foram tão claros. As crianças de primeira série classifi-
cadas no nível superior de leitura no TDE tiveram performan-
ce superior à do grupo médio para os dois testes de Cloze. 
Esses resultados eram os esperados se o teste de Cloze 
estivesse discriminando bons e maus leitores; mas para as 
comparações entre o grupo superior e médio superior e para 
comparações entre médio superior e médio os resultados 
não foram estatisticamente significativos. Esse resultado 
pode dever-se ao fato de as diferenças entre os grupos 
médio, médio superior e superior poderem ser sutis demais 
para serem percebidas pelo teste de Cloze. Entende-se que 
esse resultado não compromete a utilização do teste para 
discriminar bons e maus leitores. Este resultado revela uma 
limitação do presente estudo, visto que pode ser atribuído 
a características idiossincráticas da amostra, devendo ser 
aplicado em amostras maiores e mais diversificadas, incluin-
do também crianças da rede pública.

Por outro lado, o mesmo tipo de análise foi feito 
para a segunda série, e nesse caso não houve diferenças 
estatísticas para comparações em nenhum dos grupos. Os 
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resultados nesse caso não puderam ser explicados por efei-
to de teto. Houve variabilidade nos escores. Uma possível 
explicação para esses resultados pode estar relacionada a 
uma limitação do presente estudo no que diz respeito ao 
tamanho da amostra. Havia apenas três crianças no grupo 
de leitores de nível inferior. A análise do desvio padrão des-
se grupo também mostra grande variabilidade (dp=6,3). É 
possível que, se este estudo fosse realizado com um grupo 
maior de crianças, os resultados tivessem sido estatisti-
camente significativos, uma vez que as médias de acerto 
observadas seguem os padrões esperados pelos níveis de 
leitura do TDE, isto é, os alunos do grupo inferior tiveram os 
menores escores, e os escores melhoram gradativamente 
para os grupos médio e superior.

Em suma, embora os resultados não tenham sido 
significativos para todas as séries, os padrões das médias 
no Cloze condizem com a classificação do TDE. As crianças 
com escores inferiores tiveram médias mais baixas que as 
crianças com escores médios e superiores. Apesar de se-
rem necessárias novas análises com amostras de crianças 
nas séries iniciais, de um modo geral o teste de Cloze aqui 
apresentado parece ser uma medida adequada para avaliar 
a leitura de crianças nos estágios iniciais de aprendizado da 
escrita.

As análises subsequentes feitas nos dados corrobo-
ram esses resultados. Buscamos verificar também a validade 
do Cloze como instrumento de avaliação de leitura correla-
cionando os escores do Cloze com o Teste de Desempenho 
Escolar (TDE), que apresenta, além de estudos de validade 
e precisão, também uma proposta de normatização.Nossos 
resultados mostram correlações significativas e positivas 
entre e Cloze e o subteste de leitura do TDE, indicando que 
esses dois testes envolvem habilidades semelhantes e ates-
tam a validade do Cloze como teste de avaliação de leitura. 

O fato de essa correlação entre as variáveis ser 
moderada e não forte deve-se possivelmente a diferenças 
entre o processamento da leitura contextual(como no Cloze) 
e de palavras isoladas (como no TDE). A leitura de palavras 
isoladas pode ser feita por uma rota visual, sem conversão 
fonológica, por acesso direto à pronúncia ou significado. 
Neste caso essa identificação pode ocorrer pela análise da 
forma da palavra ou pela identificação das sequências de 
letras (Ellis, 1995); ou poderia ser feita pela rota alfabética, 
pela conversão letra e som. A leitura de palavras no contexto 
pode envolver esses dois tipos de reconhecimento, sendo 
que ambos os tipos de processamento ainda podem estar 
associados ao uso de pistas sintático-semânticas.

Um último ponto a ressaltar é a importância prática 
desses achados. Dada a importância que a leitura tem na 
vida do estudante, verificamos um grande número de es-
tudos que investigam o processo de aquisição da leitura 
no início dos anos escolares (Brandão & Spinillo, 1998; 
Mota e cols., 2009; Nicholson, 1993; Rego, 1995; Spinillo 
& Mahon, 2007; Tunmer, 1990). À medida que avançam 
os anos de escolarização, o número de estudos se reduz 
substancialmente, especialmente no tocante ao período da 
adolescência. Cantrell, Almasi, Carter, Rintamaa e Madden 

(2010) chamam a atenção para o fato de que os problemas 
de compreensão de texto muitas vezes persistem durante a 
adolescência e de que há poucos estudos sobre o entendi-
mento da compreensão leitora nessa faixa etária. No Brasil, 
estudos de Oliveira, Boruchovitch e Santos (2008) e Olivei-
ra e Santos (2008) produziram resultados a partir do Cloze 
para suprir essa lacuna na área. 

Entender o processo de aquisição da leitura durante 
todo o período escolar é de grande importância. Pelos es-
tudos recuperados na literatura sabe-se que o Cloze é uma 
alternativa de teste de leitura que tem se mostrado efetivo 
para avaliação de leitura em diversas faixas etárias e níveis 
de escolarização (Cunha & Santos, 2010; Mota e cols., 2009; 
Santos & Oliveira, 2010; Zucoloto & Sisto, 2002, Oliveira & 
Santos, 2005; Silva & Santos, 2005). Além disso, é um teste 
de fácil aplicação e correção,podendo ser usado em diferen-
tes contextos educacionais, inclusive por professores, sem 
necessitar da intervenção de especialistas.

É um fato constantemente anunciado a necessidade 
de melhorar o desempenho na leitura de nossos alunos. 
Diante desse quadro, que requer a prevenção e remediação 
das dificuldades de leitura, devemos pensar nas implicações 
práticas dos nossos resultados e daqueles obtidos em outros 
estudos que usaram o Cloze e em como implementar o uso 
do instrumento no processo de avaliação de leitura de pro-
fessores e educadores. Alguns estudos que já estão em an-
damento buscam normatizar os escores dos testes de Cloze 
considerando a etapa escolar e as regiões do Brasil (Santos, 
2010). Além disso, há pesquisas divulgadas que mostram 
bons resultados de seu uso enquanto técnica apropriada 
para programas de intervenção que visam à remediação das 
atividades de leitura (Santos, 2005; Santos & Oliveira, 2010).

Diante da complexidade e da necessidade de com-
preender textos no desenvolvimento de tarefas corriqueiras 
da vida de um indivíduo, e mais especificamente na vida es-
colar, este é um passo importante. Não há dúvida de que há 
uma lacuna no tocante à oferta de instrumentos de avaliação 
de leitura. Finalmente, a ampla divulgação de resultados fa-
voráveis obtidos com o uso do teste e da técnica favorecerá 
seu conhecimento e sua utilização por outros pesquisadores 
e por profissionais que estão no dia a dia com as crianças,os 
quais poderão incluí-lo em suas práticas pedagógicas.
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Resumo    

O objetivo deste trabalho foi compreender as concepções da criança sobre a experiência de ser feliz e de como seja uma pessoa assim, 
conforme a faixa etária e o nível socioeconômico. Participaram 200 crianças (52,5% meninas) de cinco a doze anos, de escolas públicas 
e privadas. As crianças foram entrevistadas individualmente sobre o que é ser feliz e como é uma pessoa feliz. Sobre o que é ser feliz, as 
crianças trouxeram mais conteúdos sobre sentimentos positivos e self positivo. As crianças de escolas privadas mencionaram mais o lazer, e 
as de escola pública destacaram a satisfação de necessidades básicas e desejos. Sobre como é uma pessoa feliz, mais da metade da amostra 
apontou características subjetivas positivas, com os meninos citando mais esses conteúdos. Os resultados são discutidos com base na literatura 
disponível, com implicações na avaliação do bem-estar subjetivo e da satisfação de vida na infância.
Palavras-chave: Crianças, felicidade, bem-estar da criança.

Children´s view on happiness
Abstract   

The aim of this study was to comprehend children’s description of the experience of being happy as well as the appearance of a happy person. Age 
range and socioeconomic level were analyzed. Two hundred children, aged from 5 to 12 years-old, from public and private schools located in Porto 
Alegre ,Brazil,  participated in the study. Children were interviewed individually about what it means to be happy and how  a happy person looks 
like. As for the experience of being happy, children mentioned more positive feelings and a sense of positive self. Private school children cited 
more leisure activities, whilst public school children referred more to the need to satisfy basic needs and personal desires. More than half of the 
children interviewed described a happy person through positive subjective characteristics, mainly answers given by boys. Results are discussed 
based on the available literature, with implications to the assessment of subjective well-being and life satisfaction in childhood.
Keywords: Children, happiness, child welfare.

La comprensión de los niños sobre la felicidad
Resumen

El objetivo de este estudio fue comprender las concepciones de niños sobre la experiencia de ser feliz y de cómo sería una persona así, de 
acuerdo a la franja etaria y  nivel socioeconómico. Participaron 200 niños (52,5% niñas) de cinco a doce años, de escuelas públicas y privadas. 
Los niños fueron entrevistados individualmente sobre lo que es ser feliz y cómo es una persona feliz. Acerca de lo que es ser feliz, los niños 
mencionaron más contenidos sobre sentimientos positivos y self positivo. Los niños de escuelas privadas mencionaron más la diversión en 
tiempo libre y los de escuela pública resaltaron la satisfacción de necesidades básicas y deseos. Sobre cómo es una persona feliz, más de la 
mitad de la muestra mostró características subjetivas positivas, con los niños citando más esos contenidos. Se discuten los resultados con base 
en la literatura disponible, con implicaciones en la evaluación del bienestar subjetivo y de la satisfacción de vida en la infancia.
Palabras Clave: Niños, felicidad, bienestar del niño.
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Introdução
A pesquisa psicológica de experiências, traços e es-

tados positivos é escassa no Brasil, especialmente estudos 
sobre felicidade. O movimento da Psicologia Positiva ain-
da é tímido no país, embora núcleos de pesquisa e labo-
ratórios estejam já empreendendo esforços nesse sentido 
(Dell’Aglio, Koller, & Yunes, 2006; Hutz, no prelo; Seligman 
& Csikszentmihalyi, 2000). Ainda assim, há trabalhos dedi-
cados a temas positivos, como as pesquisas de La Taille 
(2006) sobre generosidade infantil e Freitas, Silveira e Pietá 
(2009) sobre gratidão em crianças. 

Os trabalhos de Huebner e Gilman (2002) sobre 
a satisfação de vida infantil têm mostrado cinco domínios 
específicos nessa abordagem: família, amizade, escola, 
ambiente e self. Nesses moldes, Giacomoni e Hutz (2008) 
construíram uma escala para avaliar a satisfação de vida 
em crianças, encontrando seis fatores consistentes no trata-
mento psicométrico do construto estudado: self, self compa-
rado, não-violência, família, amizade e escola. No caso do 
bem-estar subjetivo infantil, carecem dados sobre como as 
crianças brasileiras vivenciam a experiência de felicidade, 
sob variadas condições (por exemplo, nível socioeconômi-
co).  Conhecer como a criança constrói a idéia de ser feliz e 
de como é uma pessoa feliz está relacionado à forma como 
a criança percebe a si e a outrem.

Há pesquisas nacionais com resultados interessan-
tes sobre alguns dos domínios da satisfação de vida na in-
fância. Levy e Jonathan (2010) analisaram a redação de 52 
crianças fluminenses sobre “minha família”, estudantes de 
escolas públicas e privadas, com idade média de 10 anos, 
63% meninas. Nesses textos, as crianças da escola privada 
foram as que mais citaram lazer em família (p < 0,02), ao 
passo que as de escola pública mencionaram mais conflitos, 
embora a diferença não tenha sido significativa para o outro 
grupo. O que a pesquisa de Levy e Jonathan (2010) sugere 
é que a criança vê, na família, experiências positivas como a 
de lazer, o que muito provavelmente inclui atividades diver-
tidas para a criança.

Quanto à amizade em crianças, Garcia e Pereira 
(2008) conduziram um estudo com 40 crianças de 7 a 10 
anos de idade da cidade de Vitória (ES), através do qual 
investigaram vários aspectos destes relacionamentos. Den-
tre os resultados interessantes, percebeu-se que a emoção 
mais associada à amizade nessas crianças foi a de alegria, 
e que as qualidades dos amigos incluem ter brincadeiras 
legais, ser uma pessoa boa, ser honesto, ter bom caráter, 
ser inteligente, bonito, alegre, sorridente. Portanto, é de se 
esperar que as crianças incluam a amizade como compo-
nente da experiência de uma pessoa feliz. 

Sobre o autoconceito em crianças, Cia e Barham 
(2009) avaliaram 99 crianças de 6 a 9 anos de idade, estu-
dantes de escolas públicas de um município do interior do 
estado de São Paulo. O autoconceito foi medido por uma 
escala de 76 itens, em oito subescalas: habilidades físicas, 
aparência física, relacionamento com os colegas, com os 
pais (autoconceito não-acadêmico), leitura, matemática, 

assuntos escolares em geral (autoconceito acadêmico), e 
autoconceito geral. O autoconceito das crianças da amostra 
foi considerado satisfatório (escore máximo de 40,0): auto-
conceito total = 29,5; autoconceito não-acadêmico = 28,8; e 
autoconceito acadêmico = 30,2. Este último escore vem a 
confirmar a importância da vida escolar para a criança. Dado 
seu empenho e tempo dedicado à escola e suas atividades, 
é importante para ela desempenhar bem nas atividades es-
colares, o que favorece a imagem de si. Nessa idade espe-
cialmente, a criança ainda utiliza bastante os aspectos mais 
comportamentais em suas autodescrições, como em “sou a 
melhor desenhista da turma”, “sou o melhor em matemática 
da sala” (Harter, 1999). Assim, com relação à visão da crian-
ça sobre a felicidade, é lícito considerar que sua definição 
inclua experiências positivas com a escola.

Com respeito à não-violência em crianças, Souza, 
Sperb, McCarthy e Biaggio (2006) investigaram as concep-
ções de paz, de guerra e de violência em 61 crianças com 
média de idade de 7,6 anos, e 63 pré-adolescentes com 
idade de 12,7 anos, em média, estudantes de uma escola 
pública da cidade de Porto Alegre (RS). Metade da amostra 
definiu paz e violência, e a outra metade definiu guerra e 
violência. Dos 64 alunos que definiram paz, a maioria (73%) 
deles mencionou os conteúdos de felicidade, amor e união, 
tendo em segundo lugar como mais citada a categoria ne-
gação da violência (53%). Estes resultados sugerem que 
a ideia de paz em crianças do sul do Brasil está bastante 
relacionada à felicidade, especialmente em nível interpes-
soal (união, amor), e à não-violência (em nível social, como 
a ausência de crimes, de roubos). Assim, pode-se esperar 
que a visão da criança sobre ser feliz e sobre uma pessoa 
feliz esteja associada à ausência de violência, de conflitos, e 
à presença de emoções positivas e de felicidade, principal-
mente em nível interpessoal.

O presente estudo é parte inédita de uma pesquisa 
maior sobre bem-estar e qualidade de vida infantil. O objeti-
vo, com este trabalho, foi conhecer o que a criança entende 
por ser feliz e como a criança imagina que seja uma pessoa 
feliz. A expectativa é de identificar concepções diferentes 
para a experiência de ser feliz e de como seja uma pessoa 
assim, conforme a faixa etária e o nível socioeconômico.

Método
Participaram da presente pesquisa 200 crianças da 

cidade de Porto Alegre, com idade média de 8,7 anos (DP 
= 2,5; cinco faixas etárias de 5 a 12 anos), sendo 52,5% 
meninas. Os participantes frequentavam escolas públicas 
ou privadas. Nesse sentido, buscou-se uma aproximação 
ao nível socioeconômico, neste estudo abordado através do 
tipo de escola. 

As crianças responderam a uma entrevista semi-
-estruturada individual, contendo as seguintes questões: 1) 
O que é ser feliz?, e 2) Como tu achas que uma pessoa feliz 
é? Os pais/responsáveis assinaram um termo de consen-
timento, e o estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 
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pesquisa. As entrevistas foram realizadas na própria escola 
em sala específica para esse fim.

As entrevistas foram transcritas e submetidas a 
análise de conteúdo (Bardin, 2011). Três avaliadores inde-
pendentes criaram categorias de respostas com unidades 
temáticas semelhantes, e a concordância interjuízes ficou 
em torno de 80%. Foram efetuados cálculos de frequência e 
de porcentagem de resposta por categoria, considerando o 
tipo de escola (pública ou privada), o sexo das crianças, e os 
grupos etários 5-6 anos, 7-8, 9-10 e 11-12 anos. 

Para as comparações entre os grupos de escola 
privada e pública, foram compostos dois grupos de alunos 
pareados por faixa etária e série escolar, considerando-se a 
quantidade de crianças da escola privada (n = 43). Foi utiliza-
do o Teste Binomial para Diferenças entre Duas Proporções 
(Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1988) e o Teste do Qui-Quadrado 
para Várias Proporções Populacionais (nível de significância 
de 0,05) (Ayres, Ayres Jr, Ayres, & Santos, 2000).

Resultados
Com relação à primeira questão, sobre o que é ser 

feliz, as respostas analisadas permitiram a emergência de 
dez categorias excludentes: sentimentos e estados positivos 
(rir, felicidade, alegria), self positivo e altruísmo (ser legal, 
repartir, ajudar, amar), lazer (atividades físicas e divertidas, 
brincar), satisfação de necessidades básicas e desejos (ter 
casa, comida, ganhar presentes), família (referências à fa-
mília), amizade (referências aos relacionamentos com os 
pares), não-violência (não ser ator nem expectador de vio-
lências), escola (referências à escola), outras respostas, e 
não respondeu. 

A Tabela 1 apresenta a frequência, porcentagem e 
o resultado da comparação de sexo nas categorias sobre o 
que é ser feliz. Não constam na tabela as categorias “outras 
respostas”, com 12 crianças, e “não respondeu” (com oito 
crianças). 

total Meninas Meninos

n f (%) n f (%) n f (%) Z p

Sentimentos 82 106 (27,5) 45 54 (27,8) 37 52 (27,2) 0,13 0,89

Self Positivo 38 57 (14,8) 17 25 (12,9) 21 32 (16,8) -1,06 0,28

Lazer 39 53 (13,7) 20 25 (12,9) 19 28 (14,7) -0,50 0,61

Neces. básicas/desejos 41 52 (13,5) 16 24 (12,4) 25 28 (14,7) -0,65 0,51

Família 27 34 (8,8) 17 22 (11,3) 10 12 (6,3) 1,74 0,08

Amizade 27 28 (8,2) 15 15 (7,7) 12 13 (6,8) 0,34 0,72

Não-Violência 17 20 (5,1) 9 11 (5,7) 8 9 (4,7) 0,42 0,67

Escola 12 14 (3,6) 5 7 (3,6) 7 7 (3,7) -0,02 0,97

Tabela 1. Frequência e porcentagem de respostas para o que é ser feliz, por sexo.

Tabela 2. Frequência e porcentagem de respostas para o que é ser feliz, por escola.

Pública Privada

n f (%) n f (%) Z p

Sentimentos 15 20 (20,8) 18 27 (27,8) -1,13 0,25

Self Positivo 12 17 (17,7) 13 21 (21,6) -0,68 0,49

Lazer 2 2 (2,1) 7 10 (10,3) -2,36 0,01

Neces. básicas/desejos 15 21 (21,9) 9 11 (11,3) 1,96 0,04

Família 9 13 (13,5) 8 8 (8,2) 1,18 0,23

Amizade 5 5 (5,2) 9 9 (9,3) -1,08 0,27

Não-Violência 5 7 (7,3) 1 2 (2,1) 1,72 0,08

Escola 3 5 (5,2) 5 5 (5,2) 0,01 0,98
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Como se pode notar na Tabela 1, aspectos positivos 
tomaram a maior parte das respostas: sentimentos positivos 
e descrições positivas do self. As análises mostraram que 
não houve diferenças significativas para sexo nas categorias 
sobre o que é ser feliz. A Tabela 2 mostra os resultados por 
tipo de escola. Foram constatadas duas diferenças signifi-
cativas entre os tipos de escolas. As crianças que frequen-
tavam escolas privadas apresentaram maior frequência na 
categoria “lazer”, enquanto as crianças que frequentavam 
escolas públicas apresentaram maior frequência na catego-
ria “satisfação de necessidades básicas e de desejos”.

A Tabela 3 exibe as frequências e porcentagens de 
respostas para o que é ser feliz, por faixa etária. 

Constataram-se três diferenças significativas entre 
as faixas etárias. Na categoria “self positivo” foram verifica-
das diferenças significativas entre as crianças da primeira 
faixa etária e as crianças da segunda (p < 0,05), da terceira 
(p < 0,01) e da quarta (p < 0,01) faixas etárias. Na categoria 

“lazer” a diferença significativa verificada foi localizada entre 
as crianças de 5-6 anos e as crianças de 9-10 anos (p < 
0,01) e de 11-12 anos (p < 0,01). Diferenças foram consta-
tadas na categoria “família” entre as crianças da primeira e 
da segunda faixa etária (p < 0,01), da terceira (p < 0,01) e da 
quarta (p < 0,05) faixas etárias.

A Tabela 4 mostra as frequências e porcentagens de 
respostas sobre a visão da criança entrevistada sobre como 
é uma pessoa feliz, por sexo.

Na questão 2, sobre “Como tu achas que uma pessoa 
feliz é?”, as respostas das crianças possibilitaram a cons-
trução de seis categorias de unidades temáticas, similares 
às já citadas. As categorias com porcentagem inferior a 10 
foram “outras respostas” e “não respondeu”.  Como se pode 
notar, mais da metade dos conteúdos identificados nas falas 
das crianças foram sobre características subjetivas positivas 
(nas tabelas, consta como “caract. subj. positivas”). O Teste 
Binomial para Diferenças entre Duas Proporções localizou 

total Meninas Meninos

n f (%) n f (%) n f (%)
Z p

CARACT. SUBJ. POSITIVAS 127

235 

(51,4) 60 109 (46) 67 126 (57,3)

-2,41 0,01

Atividades 60 60 (21,2) 33 56 (23,6) 27 41 (18,6) 1,30 0,19

Neces. básicas/desejos 40 58 (12,7) 23 34 (14,3) 17 24 (10,9) 1,10 0,27

Caract. físicas 44 51 (11,1) 24 30 (12,7) 20 21 (9,5) 1,05 0,29

5-6 7-8 9-10 11-12

n f (%) n f (%) n f (%) n f (%) c2 p

Sentimentos 21 24 (37,5) 17 22 (26,2) 22 29 (22,5) 20 29 (27,6) 4,92 0,18

Self Positivo 1 1 (1,6) 8 12 (14,3) 14 20 (15,5) 15 24 (22,9) 14,27 0,01

Lazer 14 18 (28,1) 12 15 (17,9) 6 10 (7,8) 6 9 (8,6) 18,78 0,01

Neces. básicas/des. 5 5 (7,8) 7 8 (9,5) 18 24 (18,6) 11 15 (14,3) 5,8 0,12

Família 0 0 7 9 (10,7) 12 16 (12,4) 8 9 (8,6) 8,56 0,03

Amizade 5 6 (9,4) 6 6 (7,1) 7 7 (5,4) 9 9 (8,6) 1,32 0,72

Não-Violência 4 5 (7,8) 6 6 (7,1) 6 8 (6,2) 1 1 (1,6) 5,6 0,13

ESCOLA 1 1 (1,6) 2 2 (2,4) 4 6 (4,7) 5 5 (4,8) 1,91 0,59

Tabela 3. Frequências e porcentagens de respostas para o que é ser feliz, por faixa etária.

Tabela 4. Frequência e porcentagem sobre como é uma pessoa feliz, por sexo.
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uma diferença significativa. Como se pode acompanhar na 
Tabela 4, na categoria características subjetivas positivas os 
meninos citaram mais conteúdos do que as meninas. 

A Tabela 5 apresenta as frequências e porcentagens 
sobre a visão da criança de como é uma pessoa feliz, por tipo 
de escola. Não foram encontradas diferenças significativas 
entre as respostas de crianças de escola pública e privada.

A Tabela 6 apresenta os resultados sobre como é 
uma pessoa feliz, por faixa etária. O Teste Qui-Quadrado 
localizou diferenças significativas na categoria “caracterís-
ticas subjetivas positivas” entre a primeira faixa etária e as 
demais (1ª e 2ª p < 0,05; 1ª e 3ª p < 0,01; 1ª e 4ª p < 0,01). 
Nas “características físicas”, foram constatadas diferenças 
significativas entre as crianças de 5-6 anos e as crianças de 
9-10 (p < 0,05) e 11-12 anos (p < 0,01).

Em resumo, os principais resultados encontrados no 
presente estudo foram:

- sentimentos positivos e self positivo foram os conte-
údos mais escolhidos pelas crianças para  descrever o que 
é ser feliz. Destaca-se que o lazer foi o terceiro conteúdo 
mais citado;

- as crianças de escola privada mencionaram mais o 
lazer como componente de ser feliz;

- as crianças de escola pública se destacaram ao definir 
que ser feliz é satisfazer necessidades básicas e de desejos;

- as crianças mais novas foram as que menos defi-
niram que ser feliz envolve self positivo e família; todavia, 

essas crianças de 5-6 anos foram as que mais fizeram refe-
rência a lazer;

- na questão de como é uma pessoa feliz, mais da 
metade da amostra apontou características subjetivas posi-
tivas, com os meninos citando mais esses conteúdos, e as 
crianças menores pouco as mencionando;

- as crianças maiores pouco relataram características 
físicas de uma pessoa feliz.

Discussão
Este estudo buscou conhecer o que crianças de cin-

co a doze anos de idade, meninos e meninas de escolas 
públicas e privadas, entende por “ser feliz”, bem como a 
forma que elas visualizam uma pessoa feliz. Dada a natu-
reza combinada de pesquisa qualitativa e quantitativa, os 
dados coletados foram abundantes, e os resultados foram 
extensos. Assim, nessa oportunidade, serão discutidos os 
principais resultados (tanto os estatisticamente indicados 
como significativos, como aqueles que os autores elegeram 
como relevantes para o campo de estudos da felicidade e do 
bem-estar em crianças).  

As crianças indicam que “ser feliz” é alcançado quan-
do se tem um self positivo, isto é, quando se possui atitudes 
e traços positivos, entre eles ser altruísta, ético, empático, 
quando se possui capacidade para amar, para perdoar, 
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Pública Privada

n f (%) n f (%) Z p

CARACT. SUBJ. POSITIVAS 36 80 (64) 32 71 (57,3) 1,08 0,27

Atividades 13 21 (16,8) 14 22 (17,7) -0,19 0,84

Neces. básicas/desejos 9 14 (11,2) 15 21 (16,9) 1,30 0,19

Caract. físicas 6 7 (5,6) 5 7 (5,6) -0,01 0,98

Tabela 5. Frequência e porcentagem sobre como é uma pessoa feliz, por tipo de escola.

5-6 7-8 9-10 11-12

n f (%) n f (%) n f (%) n f(%) c2 p

CARACT. SUBJ. POSITIVAS 16 18 (25) 28 45 (46,9) 46 95 (59,7) 35 73 (58,4) 27,7 0,00

Atividades 15 21 (29,2) 13 24 (25) 17 29 (18,2) 15 23 (18,4) 4,92 0,18

Neces. básicas/desejos 6 9 (12,5) 9 13 (13,5) 10 15 (9,4) 15 21 (16,8) 3,45 0,33

Caract. físicas 15 17 (23,6) 11 12 (12,5) 12 16 (10,1) 5 5 (4) 18,2 0,00

Tabela 6. Frequência e porcentagem sobre como é uma pessoa feliz, por faixa etária.
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quando se tem vocação, coragem, otimismo, entre outros. 
Pode-se observar isso nas seguintes verbalizações sobre 
o “ser feliz”: “ajudar as pessoas”, “ser legal”, “acreditar no 
amor e na verdade”, “perdoar o amigo”, “ter opinião própria”. 
Seligman e Csikszentmihalyi (2000), ao apresentarem a 
Psicologia Positiva e sua área de estudo, descrevem tais 
capacidades e traços em nível individual. A categoria “self 
positivo”, descrita pelas crianças, fornece todos os indícios 
comprobatórios de que elas são capazes de identificar tais 
capacidades e traços positivos e sua importância para uma 
vida melhor. Ademais, a maioria das crianças descreveu 
uma pessoa feliz como alguém que possui características 
subjetivas positivas, e as crianças mais velhas foram as que 
menos citaram características físicas nessa descrição. Esses 
resultados são consistentes com achados de estudos sobre 
autoconceito infantil, como o de Shaffer (1989, 437-438). 

Outra questão importante evocada pela descrição das 
crianças participantes são os caminhos tradicionais à felici-
dade: sentir-se bem (modelo hedônico), fazer o bem (modelo 
eudemônico) e o sentimento de flow (Siegel, 2011, p.10). O 
sentir-se bem aparece claramente nas respostas de senti-
mentos e emoções positivas, o fazer o bem está representado 
nas respostas de self positivo, ao passo que o flow está su-
gerido pelas crianças por meio das respostas sobre lazer, que 
incluem atividades que conduzem ao flow nas crianças, como 
o brincar e as atividades físicas e divertidas. A este respeito, 
Rocha e Souza (2011) discutem a relação estreita entre lazer 
e felicidade a partir dos estudos da psicologia positiva e do 
campo de estudos interdisciplinares do lazer.

Importante também foi notar que, além da ausência 
de diferenças de sexo na ideia de ser feliz como sentimentos 
e self positivo, também não se encontrou diferença de tipo 
de escola (pública ou privada). Considerou-se que a variável 
tipo de escola é o índice mais aproximado, obtido no presente 
estudo, para indicar nível socioeconômico das famílias das 
crianças. Assim, seria lícito considerar que, como indicado em 
pesquisas anteriores, a renda não é o principal indicador de 
felicidade, embora tenha seu papel. Este papel está sugerido 
no fato de que os conteúdos sobre lazer terem maior quanti-
dade de respostas das crianças de escola privada. 

A este respeito, Marcellino (1996), um dos pioneiros 
no estudo do lazer no Brasil, afirma que “o fator econômico 
é determinante desde a distribuição do tempo disponível 
entre as classes sociais, até as oportunidades de acesso à 
escola, e contribui para uma apropriação desigual do lazer. 
São as barreiras interclasses sociais” (p. 23). Outra questão 
importante foi a diferença significativa entre as crianças para 
a definição de ser feliz como a satisfação de necessidades 
básicas e de desejos. As crianças de escola pública citaram 
mais esta categoria, o que é outro indicativo de diferença 
socioeconômica nas oportunidades de vida em geral, e não 
somente relativas ao lazer. 

Marcellino (1996) também propõe que há os fatores 
intraclasses sociais, como o sexo e a idade. Sobre o sexo, 
o autor discorre sobre a mulher e seu papel multifacetado 
como trabalhadora, doméstica, mãe, cidadã, etc. No en-
tanto, na presente pesquisa esta distinção de sexo não se 

evidencia visto que a percepção da criança não demonstra 
conhecer tal diferença, ao menos nesta fase da vida. Já com 
respeito à idade, ele frisa que a criança, como não é con-
siderada um ser produtivo, não se visualiza esta etapa da 
vida per se, mas como uma preparação para o futuro. Assim, 
muitas propostas de lazer para as crianças são bastante 
estruturadas, preparadas, com fins altamente educativos e 
com expectativas de performance. O puro e simples brincar, 
que possibilite o flow à criança, tem dado lugar a atividades 
mais preparatórias para a futura vida adulta.

Quanto às diferenças etárias na concepção de uma 
pessoa feliz, as crianças demonstraram o entendimento 
esperado para a idade, considerando-se as diferenças sig-
nificativas identificadas. Tanto para a categoria lazer, como 
para a categoria self positivo, pode-se notar que o desen-
volvimento cognitivo infantil evidencia-se nos resultados. 
À medida que as crianças vão referindo menos atividades 
físicas, divertidas e de brincar (lazer), vão adicionando, às 
suas idéias de como ser feliz, aqueles conteúdos relativos a 
boas ações e boas atitudes, como o ajudar e o compartilhar. 
Conforme o desenvolvimento infantil normal, é esperado o 
desinteresse pelo brincar com o passar dos anos. A habilida-
de de troca de papéis e de empatia refina-se dos cinco aos 
12 anos, o que se detectou nas respostas das crianças. Esse 
resultado é condizente com os modelos teóricos tradicionais 
sobre o desenvolvimento sociocognitivo infantil, como Sel-
man (1980) e Eisenberg (Koller & Bernardes, 1997).

Para as crianças, a pessoa feliz é identificada por 
suas características subjetivas positivas, ou seja, sentimen-
tos, humores, estados e traços positivos (mais de 50% das 
respostas das crianças). Outras descrições foram feitas ba-
seadas nas atividades em que a pessoa feliz se envolve e 
realiza, na satisfação das necessidades básicas materiais 
e de desejo que ela possui e, por último, em suas carac-
terísticas exteriores. Esses resultados remetem novamente 
ao papel das variáveis intrínsecas como determinantes do 
bem-estar subjetivo. Poder-se-ia identificar a categoria re-
lativa aos aspectos subjetivos como os fatores intrínsecos 
relativos ao bem-estar subjetivo, as atividades realizadas 
pela pessoa feliz como os eventos de vida e a satisfação 
de necessidades básicas como os aspectos extrínsecos. 
Os índices das categorias obtidas podem estar refletindo os 
atuais modelos explicativos do bem-estar subjetivo, tendo 
em vista que a maior parte da variância do bem-estar está 
ligada aos aspectos intrínsecos do indivíduo. Portanto, para 
as crianças a pessoa feliz seria fruto de seus afetos, humo-
res e emoções, assim como traços e estados, do relativo 
impacto de seus eventos de vida e de uma pequena parcela 
referente às suas necessidades básicas materiais atendi-
das. Segundo as crianças deste estudo, uma pessoa feliz 
possui um self positivo, realiza atividades de lazer, estuda, 
envolve-se em eventos de vida positivos, possui as suas ne-
cessidades básicas materiais e fisiológicas atendidas, assim 
como, suas necessidades de afeto e desejos. 

Os estudos de Huebner e colaboradores (Dew & 
Huebner, 1994; Huebner, 1991a, 1991b; Huebner & Alder-
man, 1993; Terry & Huebner, 1995) não indicam a existência 
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de diferenças significativas nos níveis de satisfação de vida 
global de crianças e adolescentes quanto a algumas vari-
áveis socioeconômicas. Entretanto, diante das limitações 
quanto à amostra analisada e dos apontamentos de autores 
que estudam tópicos específicos à infância, como Marcelli-
no (1996) no caso do lazer, recomenda-se a realização de 
outros estudos que investiguem as possíveis diferenças 
existentes quanto aos domínios de satisfação de vida de 
crianças de realidades socioeconômicas distintas, uma vez 
que esses se demonstraram consistentes nessa amostra.

Também se pode considerar que à medida que as 
crianças entram na pré-adolescência, com consequente re-
dução de investimento na família. Esse reflexo é observado 
nos percentuais de respostas na categoria “amizade” que, 
apesar de não ter apontado diferenças significativas, é veri-
ficado como uma tendência, já identificada pela psicologia do 
desenvolvimento (Souza, 2010). 

Considerações finais
O presente estudo buscou conhecer a visão da crian-

ça sobre o que é ser feliz e de como é uma pessoa feliz. Os 
resultados trouxeram conhecimento interessante que agrega 
à escassa literatura nacional sobre o tema do bem-estar sub-
jetivo na infância. Foram de destaque as diferenças de sexo, 
de faixa etária e de tipo de escola, a qual remete a conside-
rações sobre distinções socioeconômicas entre as crianças.

Sobre o que é ser feliz, as crianças trouxeram mais 
conteúdos sobre sentimentos positivos e self positivo, com o 
lazer como o terceiro conteúdo mais citado. As crianças de es-
cola privada mencionaram mais o lazer, e as de escola pública 
destacaram a satisfação de necessidades básicas e desejos. 
As crianças de 5-6 anos foram as que menos definiram que 
ser feliz envolve self positivo e família; todavia, essas mesmas 
crianças foram as que mais fizeram referência ao lazer. 

Na questão de como é uma pessoa feliz, mais da 
metade da amostra (200 crianças) apontou características 
subjetivas positivas. Os meninos citaram mais esses conteú-
dos, e as crianças de 5-6 anos pouco os mencionaram. Além 
disso, as crianças de 11-12 anos pouco relataram caracterís-
ticas físicas de uma pessoa feliz.

As limitações do presente estudo acompanham as 
limitações da pesquisa maior que o envolve. Trata-se de 
uma amostra pequena, ainda que qualitativamente deline-
ada para poder abarcar questões de diferenças de sexo, de 
tipo de escola e de faixa etária. O uso do tipo de escola 
como possível indicador de diferenças sócio-econômicas 
é reconhecido como uma limitação importante. Ademais, é 
uma amostra da área urbana de uma única cidade, Porto 
Alegre, o que deve ser levado em conta para a utilização 
destes resultados. Assim, novos insights podem ser alcan-
çados através do presente trabalho, cujo desenlace pode 
ser importante para a população refletida nessa amostra. 
Estudos com amostra maior e mais abrangente, com outras 
regiões do Brasil, poderiam trazer dados interessantes acer-
ca da percepção de como é uma pessoa feliz, bem como 

mais dados acerca das variáveis aqui tratadas, como o sexo 
e o tipo de escola.

Avaliar a felicidade, o bem-estar subjetivo e a satisfa-
ção de vida na criança requerem conhecer a forma como ela 
compreende o que significa uma pessoa feliz e de como uma 
pessoa feliz se apresenta aos outros. Isso é relevante porque 
as intervenções em satisfação de vida e bem-estar subjetivo 
também devem considerar domínios diferentes no exame 
dessa felicidade infantil. As orientações para uma criança al-
tamente insatisfeita com sua família são orientações distintas 
daquelas a serem dadas a uma criança bastante infeliz com 
sua experiência escolar. Estas questões devem importar para 
o psicólogo clínico, para o psicólogo escolar, mas sobretudo 
para o psicólogo que compreenda que a busca pela felicidade 
não comporta apenas a supressão das experiências ruins, 
mas também do desenvolvimento e aprimoramento de habili-
dades, atitudes e comportamentos positivos. 
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Resumen

Este estudio es parte de un proyecto de desarrollo de la reflexión colectiva sistemática del profesorado, que cuenta con tres etapas: antes, 
durante y después de una intervención. Se reporta  la fase inicial (“antes”), de observación y registro de reuniones de trabajo de profesores de un 
establecimiento educacional técnico-profesional de La Serena, Chile, durante  cuatro meses, con el objetivo de investigar las Teorías Subjetivas 
que afloran  en el  quehacer docente, para acceder a cómo se plantean los profesores frente a sus problemas cotidianos y las posibles soluciones  
a ellos.  A través de este análisis, fue posible teorizar sobre la importancia del rol docente y sobre cuáles serían los factores obstaculizadores y 
facilitadores del desarrollo profesional del profesorado.
Palabras Clave: Subjetividad, trabajo docente, desarrollo profesional.

Subjective theories made by teachers in work meetings:  
a descriptive-interpretive study

Abstract

This article is part of a development project of systematic collective reflection of the teachers, which has three stages: before, during and after an 
intervention. We report only the initial phase of observation and recording meetings of the teachers in La Serena. Observations with the aim to 
study the subjective theory of the problems that arise in the teaching work lasted three months. How the teachers pose in front of their everyday 
problems and possible solutions for them are discussed. Through this analysis it was possible to theorize about the importance of the role of 
teachers and what would be the factors hindering and facilitating professional development of teachers.
Keywords: Subjectivity, teaching work, professional development.

Teorias subjetivas de professores em reuniões de trabalho:  
um estudo descritivo-interpretativo

Resumo

Este estudo faz parte de um projeto de desenvolvimento da reflexão coletiva sistemática de professores que se constitui em três etapas: antes, 
durante e depois de uma intervenção. O artigo apresenta a fase inicial (“antes”), de observação e registro de reuniões de trabalho de professores 
de um estabelecimento educacional técnico-profissional de La Serena, Chile. Esta fase realizou-se durante quatro meses com o objetivo de 
pesquisar as Teorias Subjetivas que emergem no trabalho docente para conhecer como os professores se posicionam frente aos problemas 
cotidianos e às suas possíveis soluções. A partir da análise dos dados foi possível teorizar sobre a importância do papel docente e sobre quais 
seriam os fatores que dificultam e os fatores que facilitam o desenvolvimento profissional dos professores.
Palavras Chave: Subjetividade, trabalho docente, desenvolvimento profissional.
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Introducción
El presente artículo pretende aportar a la compren-

sión de cómo los profesores se posicionan frente a algunos 
fenómenos que ocurren en el sistema educativo. Estos fenó-
menos pueden ser entendidos como los problemas existen-
tes en la escuela y las soluciones planteadas para ellos; las 
acciones planeadas, ejecutadas o no para sanarlos; y por 
ende, los fenómenos de orden interno- como las creencias, 
los pensamientos, las frustraciones y las perspectivas- de 
estos miembros de la comunidad escolar. 

El estudio es un análisis de las creencias y opiniones, 
elaboradas como Teorías Subjetivasv- con lo cual se buscó 
comprender el pensamiento del profesorado, y reconocer los 
posibles factores facilitadores y obstaculizadores del desar-
rollo del profesor como profesional reflexivo, que actúa con 
racionalidad e intencionalidad.

Se realizaron observaciones de las reuniones de 
esos profesores, quienes expusieron sus experiencias acu-
muladas durante sus carreras docentes, sus sentimientos y 
posicionamientos frente a los problemas enfrentados en la 
escuela y sus sugerencias para enfrentar  dichos problemas.

Para acceder  a estos fenómenos e interpretarlos, 
trabajamos escuchando los relatos de los profesores en los 
que expresaban sus sentimientos, sus dificultades, sus esta-
dos de ánimo, frustraciones, pero también sus perspectivas 
de futuro y el posible logro de resultados positivos.

Para Shulman (conforme citado por Behrsin & Selles, 
2001, p. 4) la profesión docente necesita de “memoria”, pues 
“una de las frustraciones de la enseñanza como  ocupación 
y profesión es su gran amnesia colectiva e individual”. Se 
asume, entonces, que al traer sus experiencias al grupo, el 
profesor tiene la oportunidad de revisar su propia práctica y 
este ejercicio puede contribuir para “decodificar” el trabajo 
docente. El intercambio de vivencias y formulaciones teóricas 
es capaz de provocar el desarrollo de actitudes reflexivas.

Siendo así, en la construcción de nuestro objeto de 
estudio, la manera en que los profesores se entiendan a sí 
mismos en el ejercicio profesional puede ser muy importante 
para su desarrollo, pues tales impresiones están cargadas 
de sentidos propios y teorías subjetivas de cómo ser profe-
sor. Además “para comprender la conducta profesional del 
profesor de una forma adecuada es necesario la realización 
de un análisis profundo de cómo se miran los profesores a 
sí mismos a lo largo de su carrera profesional” (Santaella, 
conforme citado por Behrsin & Selles, 2001, p. 4).

La investigación, al mismo tiempo que intenta pro-
fundizar el conocimiento sobre la profesión docente, bus-
ca descubrir  problemáticas involucradas  en el desarrollo 
profesional del profesorado, identificar las teorías subjetivas 
que éstos formulan respecto a su práctica y descubrir de qué 
manera reflexionan estos profesionales sobre su rol de edu-
cador. Juzgamos importante debatir sobre la reflexión, pues 
se vincula estrechamente con la calidad educativa, ocupan-
do un lugar central para promover el desarrollo profesional e 
indispensable para conferirle poder y autonomía al profesor 
(Catalán, 2010; Villar, 1988)

Basados en las consideraciones precedentes, inten-
tamos responder a la siguiente pregunta:

¿Cómo piensan y reflexionan los profesores 
cuando abordan colectivamente las problemáticas 
de su quehacer profesional?

La aproximación teórica al fenómeno estudiado se re-
alizó desde las Teorías Subjetivas, especialmente en aspec-
tos relacionados con su conceptualización y el uso de ellas 
como fundamento a las acciones que las personas realizan.

Teorías Subjetivas
Las Teorías Subjetivas de Groeben y Scheele son 

una reinterpretación de los  constructos personales de Kelly 
(conforme citado por Castro, 2008); sin embargo, la prefe-
rencia por atribuir el nombre “subjetivas” y no, “implícitas”, 
se debe  al carácter inclusivo de la teoría, pues esta nueva 
denominación permite considerar la posibilidad de estudiar 
tanto las teorías personales explícitas o declaradas por los 
sujetos, como las implícitas (Polanyi, conforme citado por 
Castro, 2008).

Según Groeben y Scheele, “las teorías subjetivas son 
cogniciones de la visión de sí mismo y del mundo, que se 
pueden entender como un conjunto complejo, que tiene una 
estructura argumentativa, por lo menos implícita, y que cum-
ple  funciones de explicación, predicción y tecnología, conte-
nidas también en las teorías científicas” (Groeben & Scheele, 
conforme citados por Avendaño, Krause, & Winkler, 1993).

El concepto de TS suele utilizarse para hacer referen-
cia exclusivamente al saber lego; sin embargo, existe una 
analogía entre el saber de sentido común y el saber de la 
ciencia. Algunos autores plantean que entre las teorías cien-
tíficas y las del sentido común o intuitivas existen similitudes 
y diferencias, pero que unas y otras contienen elementos 
formales que justifican la denominación común de “teorías”, 
pues de acuerdo con  Rodrigo (1985), están constituidas por 
conceptos y por relaciones que se establecen entre éstos. 
Además comparten funciones interpretativas, pues a partir 
de los datos que obtienen, elaboran explicaciones basadas 
en postulados teóricos. En cuanto a sus funciones, las te-
orías subjetivas se corresponden a las teorías científicas, 
diferenciándose en que son más restringidas y porque no 
tienen pretensión de universalidad (Catalán, 2010).

Sistematizando el concepto de TS, se puede decir 
que las concepciones se construyen socialmente, pero fun-
cionan individualmente en el mundo de cada individuo y no 
son, para quien las poseen, una abstracción o una convenci-
ón, sino una forma de simplificar la realidad, conscientemen-
te o no (Catalán, 1997).

Objetivos
Analizar los discursos de profesores de un estable-

cimiento de educación media técnico profesional cuando 
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abordan su propio quehacer, los problemas que enfrentan 
y las soluciones o explicaciones que encuentran para ellos, 
y conectando sus argumentaciones con el contexto en que 
surgen, caracterizar sus teorías subjetivas. Identificar los 
elementos facilitadores y obstaculizadores de la reflexión 
colectiva de los profesores, a través del análisis y síntesis 
interpretativa de los discursos de sus reuniones de trabajo.

Diseño Metodológico 
El presente trabajo trata de un estudio de caso de 

carácter descriptivo-interpretativo. Se recurrió a la meto-
dología cualitativa, que incluyó la observación exploratoria 
para la recolección de los datos, siendo una investigación 
empírica, intensiva y en profundidad de los fenómenos que 
ocurren naturalmente en el ambiente de trabajo de un grupo 
de profesores. La unidad de análisis estuvo compuesta por 
33 profesores y profesoras de un establecimiento de admi-
nistración municipal de educación técnica de la ciudad de La 
Serena- Chile. 

Procedimientos Empleados para la Recolección de 
los Datos

La recolección de datos se llevó a cabo en un período 
de cuatro meses. Consistió en observaciones con registros 
escritos detallados, grabación en audio y videos de diez  se-
siones de trabajo del grupo de profesores estudiado.

En esta etapa de la investigación, todo lo expresado 
verbalmente por los profesores fue transcrito. Se buscaba 
identificar elementos que pudiesen constituir Teorías Sub-
jetivas, sin embargo la comprobación de que  los textos 
correspondientes pudieran ser considerados  TS solamente 
vendría después de un análisis más profundo y de su com-
probación con la ayuda del material recolectado en audio, 
además del trabajo de triangulación con investigadores ex-
ternos.

Resultados
Para fines de interpretación, este reporte contará con 

dos momentos de análisis. Esta división se hizo a partir de la 
consideración  de que el proceso seguido por los profesores 
para abordar los problemas permite identificar dos momen-
tos, íntimamente relacionados. Conforme veremos en la 
secuencia, el primer momento puede ser entendido a partir 
de dos perspectivas: como un diagnóstico de los problemas 
enfrentados en la escuela o, como plantea Catalán (2010), 
un agente inhibidor de acciones. Así, “las teorías inhibidoras 
de acción son teorías que eximen a quien las sustenta de 
la responsabilidad de realizar acciones, en virtud de que 
pudieran resultar poco deseables, inconducentes, difíciles o 
atentatorias contra su seguridad. Son argumentos para no 
realizar ciertas acciones” (p. 76).

El segundo momento puede ser entendido como una 
fase  más reflexiva en la búsqueda de soluciones.

Momento Uno

Las dos primeras reuniones observadas dan cuenta 
de un diálogo entre el profesor responsable de cada curso 
y los miembros del cuerpo directivo. La pauta de reunión 
incluía la inasistencia, el mal comportamiento y el bajo 
rendimiento. Los profesores discuten los problemas de las 
alumnas y sus actitudes en aula. Se refieren  a las alumnas 
que actúan de manera no deseada y apuntan cuál sería el 
motivo para dicho comportamiento.

La dinámica observada de la reunión puede ser des-
crita como una sesión de preguntas y respuestas. El director 
(en algunos casos era la Jefe de Unidad Técnico Pedagó-
gica) preguntaba a los profesores cuáles son las alumnas 
que presentaban los problemas mencionados y el profesor 
responsable contestaba, dando el nombre de la alumna y 
la posible causa para el comportamiento. Se percibe que la 
misma causa es mencionada innumerables veces, para dis-
tintas alumnas. Llamó la atención del investigador la recur-
rencia de una frase dicha por los profesores cuando se habla 
de comportamiento en general: “esta niña tiene problemas 
familiares, entonces presenta mal comportamiento”.

Se puede inferir  con  facilidad que los profesores 
saben lo que pasa con sus alumnas en la escuela y fuera de 
ella, conviven con ellas y observan sus conductas, lo que les 
permite hacer juicios y consideraciones, como afirmar que 
algunas son “indolentes, prejuiciosas y prepotentes”:

“ella tiene una visión de mundo de que el mundo está 
equivocado y ella no, entonces actúa como le conviene” 
(sesión 2)

“ella busca autoafirmación”  (sesión 2)

Se percibió claramente que la relación que los pro-
fesores mantienen con las jóvenes  es estrecha. Es decir, 
las conocen bien, conocen sus familias y hablan constan-
temente con los padres, además saben lo que les pasa y 
las relaciones que mantienen entre ellas fuera de la escuela 
y que afectan directamente la convivencia  en el ambiente 
escolar, sus problemas y situaciones perturbadoras que, 
según los profesores, acaban por interferir en el desarrollo 
de las clases.

“las alumnas tienen problemas entre ellas…la rivalidad entre 
ellas pasa también en la calle” (sesión  5)

“los conflictos entre las alumnas son externos…novios, 
tribus urbanas” (Sesión 5)

“las alumnas discriminan alguien diferente, una chica que 
es homosexual…otra que hace el género buenamoza” 
(sesión 5). Además, se desprende de las citas que hay  
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intentos de comprender los antecedentes que llevan al mal 
comportamiento de las  estudiantes y que hacen atribuciones 
causales acerca de  ellas  y del buen desarrollo  de las clases.

“las niñas tienen mal comportamiento porque siguen a 
líderes negativos” (sesión 2)

“esta niña no tiene control sobre sus emociones, entonces 
presenta problemas de conducta” (sesión 2) 

“la actitud de ella tiene mucho que ver con la manera que ella 
enfrenta sus problemas personales” (sesión 2)
“ella pasa por problemas que son de gente mayor” (sesión 2)

“las niñas necesitan un líder, ven al profesor como un padre” 
(sesión 5)

Las carencias de las alumnas y sus problemas emo-
cionales son frecuentemente mencionados para explicar o 
justificar las cuestiones claves discutidas en las reuniones. 
El cuerpo directivo y el  cuerpo pedagógico constantemente 
presentan posibles motivos para las actitudes no deseadas 
que interfieren en el buen funcionamiento de la escuela.   
Llama la atención  el hecho de que para todos los problemas 
citados anteriormente y otros, como falta de motivación y 
falta de interés de las alumnas -motivos que conducen al 
bajo rendimiento- son entendidos por los profesores como 
cuestiones ajenas a ellos.

Creen que los problemas económicos y la cultura 
familiar son los principales factores  causantes. Atribuyen 
la responsabilidad a las fallas de la educación, a factores 
externos, variables no manipulables e inmutables.

Cuando se trata del  bajo rendimiento, los profesores 
frecuentemente dicen que una u otra alumna “tiene proble-
mas de aprendizaje”.  Esto significa que el profesor consi-
dera que su estudiante tiene un déficit y debe someterse 
a un programa especial de aprendizaje, y a partir de este 
momento ya no es más su responsabilidad.

Ya en los casos en que se descarta la posibilidad de 
déficit, los profesores tienen otras explicaciones que justifi-
can el bajo rendimiento de las alumnas.

“las alumnas tienen bajo rendimiento por falta de interés” 
(sesión 1)

“tienen la autoestima muy baja y eso lleva a no esforzarse y 
no motivarse” (sesión 5)

“yo pienso que en cuanto a los compromisos las niñas son 
muy relajadas”(sesión 2)

“uno tiene que preparar la prueba ahí, o la prueba queda en 
blanco, ¡es flojera!”(sesión 2)

“el rendimiento es bajo porque falta el esfuerzo de la familia, 
la familia es fundamental” (sesión 1)

Además de estos factores, como se puede apreciar 
en la última cita, los profesores juzgan la participación de la 
familia como principal responsable por el buen desarrollo  de 
la educación en general. Mencionan  reiteradamente  la im-
portancia de la participación de los padres en el rendimiento 
escolar, inasistencia y mal comportamiento y comentan la 
falta de interés de éstos en las cuestiones del aprendizaje 
de sus hijas. Como vemos en: “el último SIMCE obtuvo bue-
nos resultados, pero los apoderados no quisieron ni saber” 
(sesión 3). 

En el intento de explicar lo que ocurre en el ambien-
te escolar, los profesores hacen referencia a lo que llaman 
problemas sociales -de orden económico- y los problemas 
personales, que tienen directamente que ver con la institu-
ción familiar y los déficits de ésta en la educación moral, 
sentimental y psicológica de las niñas.

“ella es una chica con muchos problemas sociales...
familiares y falta de afecto” (sesión 2)

“la alumna  quiso suicidarse, porque ya no tenía ganas de 
vivir. La mamá hace de cuenta que ella no existe y ella hace 
de cuenta que no tiene mamá” (sesión 2) 

“las alumnas vienen de hogares deficientes y traen para las 
clases sus problemas personales” (sesión 5)

“en sus casas las alumnas no están en un ambiente propicio 
para aprender valores y los aprenden aquí en la escuela” 
(sesión 5)

Frente a situaciones como las expuestas en  las 
citas precedentes, queda en evidencia que los profesores 
atribuyen a factores externos gran parte de los problemas 
enfrentados en la escuela y, por lo tanto, sus soluciones no 
dependen de su  intervención. Se puede advertir que en al-
gunos momentos hay el sentimiento o la voluntad de desha-
cerse de los problemas de las alumnas, enviándolas a otro 
establecimiento o insertándolas en programas especiales o, 
simplemente, manteniendo la situación como está.

“tenía todas las calificaciones bajas, no podemos hacer nada 
más por ella” (sesión 1)

“considero que hay niñas que no cumplen el perfil para 
ejercer esa carrera” (sesión 8)
“se entrega demasiada información, es material perdido” 
(sesión 5)

 “las niñas que no leen comprensivamente nunca van 
aprender como se espera” (sesión 9).

Con lo que vimos hasta ahora y las citas que con-
tinúan, planteamos la existencia de  una situación que se 
puede interpretar como de conformidad o de resignación. 
Dicha conformidad puede ser sustentada a modo de teorías 
subjetivas identificadas como mantenedoras de acción, “que 
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tienden a sustentar acciones que se realizan en forma recur-
rente o habitual” (Catalán, 2010, p. 76), o aún como teorías 
subjetivas  inhibidoras de acción.

Actividad reflexiva propuesta por el directorio del 
liceo

El directorio del liceo presentó a los profesores un 
ejercicio de reflexión y auto evaluación a través de un cues-
tionario.

Una de las citas que llamó la atención del investiga-
dor fue que al preguntar sobre el planeamiento de las clases, 
hubo estas respuestas:

“no están preguntando si resulta, pero si se hace… y sí, se 
hace”(sesión 3)

“cuando uno planifica sale precioso, pero en la práctica…” 
(sesión 3))

“yo no planeo mis clases, tengo un libro de donde las saco 
listas” (sesión 3)

La primera cita una vez más ratifica una situación de 
conformidad. Es decir, no importa que no haga bien el traba-
jo, mientras lo haga. La segunda cita viene a ser la consta-
tación de “trabajo perdido”, motivo que justificaría mantener 
una oposición a planificar las clases.

En las citas siguientes aparece  más claramente la 
conformidad en relación a los contenidos de las clases. Se 
preguntó si los profesores planean las clases de manera que 
el contenido constituya un desafío, garantizando el interés y 
la motivación de las alumnas.

“para que el contenido fuera desafiador para las alumnas, yo 
tendría que tener un laboratorio experimental” (Sección 3)

“en mi caso, tendrían que tener conocimiento general, no 
saben de la guerra del Irak, ni del nombre del río por el  que 
pasan al lado todos los días” (sesión 3)

“ellas tienen un bajo nivel de conocimiento, por eso el 
contenido es desafiador” (sesión 3)

Cuando se pregunta en el cuestionario cuáles son las 
estrategias de enseñanza para alcanzar los objetivos, algu-
nas de las respuestas fueron:

“se logra maquiavélicamente” (sesión 3)

“uno hace un paralelo del contenido, lo acerca al mundo” 
(sesión 3)

“no importa si preguntan tonterías, lo peor es cuando no 
preguntan nada”(sesión 3)

Aparte del uso del miedo de las calificaciones, se 
esboza un cierto nivel de compromiso por parte de los profe-
sores. Hay esfuerzo también, y por más que muchas veces 
sus palabras reflejen superficialidad de ideas, o puramente 
intentos  defensivos, existen planteamientos - ya en este 
momento - que muestran voluntad de asumir más responsa-
blemente los problemas.

Vimos, con los ejemplos de TS presentados y discuti-
dos hasta aquí, que hay situaciones en las cuales las respues-
tas de los profesores pueden ser entendidas como excusas 
para eximirse de la responsabilidad por los problemas enfren-
tados en su quehacer diario. Sin embargo, también vimos que 
hay otras situaciones que pueden ser entendidas simplemen-
te como una elaboración del diagnóstico de estos problemas, 
sin por lo tanto la carga de  conformidad recurrente.

Según los registros, al parecer, las jóvenes no tienen 
muchos problemas en las empresas en que trabajan, ejer-
ciendo las funciones que se les enseñan en la escuela. Esto 
puede llevarnos a pensar que quizás las clases no les sean 
interesantes, por factores pedagógicos o de estrategias de 
enseñanza y éstos puedan ser factores relevantes en los 
problemas de bajo rendimiento e inasistencia. No obstante, 
estas posibles causas no fueron en ninguna situación men-
cionados por los profesores, pues  siempre atribuyeron las 
causas de los problemas a factores  externos.

 “yo pienso que las niñas se contradicen, porque faltan a las 
clases por problemas personales, pero no faltan al trabajo en 
la empresa” (sesión 10))   

“¿qué hacer para que las alumnas tengan en la escuela 
el mismo desempeño que tienen en la empresa? Hay que 
buscar que está pasando, hay que buscar otras variables 
que manejar” (sesión 10)

Momento Dos

En este momento, se puede observar que el discurso 
de los profesores ya no refleja la pura descripción de los pro-
blemas inherentes a la escuela, sino las ideas o aportes de 
estos profesores para llegar a un acuerdo y resolver dichos 
problemas.

Entre las soluciones propuestas para resolver los 
problemas, comúnmente relatados por los profesores, está 
el intento de crear un ambiente favorable al aprendizaje. Los 
ítems que consideran importantes para que se cree dicho 
ambiente son:

1. Adoptar actitudes contra los estímulos distractores 
de la atención en el aula: “Creo que si los profesores 
contestan sus celulares las alumnas también creen 
que pueden, por eso tenemos que darles el ejemplo” 
(sesión 4)

2. Mejorar las relaciones interpersonales, a través 
del diálogo: “hay que escucharlas, tiene que haber 
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diálogo, comunicación, para crear un vínculo y mejorar 
el ambiente de clase” (sesión 5)

“tenemos que saber los problemas socio afectivos de las 
alumnas para lidiar mejor con ellas, si no sabemos lo que 
pasa con ellas no podemos ayudar” (sesión 5)

También está presente la mutua relación alumno/pro-
fesor/alumno. Además, se puede inferir disposición a inter-
venir, lo que se revelaría en la aparición de teorías subjetivas 
iniciadoras de acción (Catalán, 2010, p. 76).

“quedo 14 horas y sé lo que piensan y sienten las chicas, 
nosotros somos llevados como ejemplo” (sesión 5)

“hay niñas enfermas (sobre una niña que lloraba en la clase) 
y ellas también necesitan tratamiento” (sesión 5)

3. Diálogo entre los miembros del grupo para solucionar 
problemas colectivamente.

“nosotros pensamos que somos súper y no nos interesamos 
por nuestra situación personal…como profesores que tienen 
problemas personales o están enfermos y podrían compartir 
con el colega y eso ayudaría en el ambiente favorable” 
(sesión 5)

 “la disciplina y la convivencia es responsabilidad de todos…
en conjunto” (sesión 6)

4. Existe la preocupación por  la deserción escolar. Se 
puede reconocer  una vez más la presencia de teorías 
subjetivas iniciadoras de acción.

“de nosotros dependerá que las niñas siegan en la escuela 
hasta el cuarto medio” 

“si la niña se siente incómoda en un curso, hay que 
cambiarla” (sesión 6)

 “cuidemos las chiquillas, para que no se pongan a perder” 
(sesión 6)

5. Aunque  tímidamente, existe la autocrítica.

 “uno tiene que reconocer y auto-evaluarse” (sesión 3)

“nosotros somos productos de todos los profesores que nos 
aportaran algo, así que…”(sesión 9)

Un aspecto destacable, que sin constituir teorías sub-
jetivas, puede tener incidencia en la adopción de una actitud 
propositiva de los docentes es la presencia de incentivo,  de 
refuerzo positivo, por parte de la directora de la escuela ha-
cia los profesores. Las citas que se encuentran abajo tienen 
la directora como sujeto hablante.

“todo lo que logramos fue por ustedes que hacen la parte 
gruesa del trabajo”

 “les agradezco su comprensión y disposición en incluir a una 
alumna trasplantada”

“las niñas vienen con su uniforme completo, están bien 
presentadas, les felicito”

Discusión
Esta investigación es puramente observacional, 

debido a su subordinación a un proyecto más grande, que 
incluye una primera fase sin intervención de los investigado-
res. Siendo así,  el trabajo tiene sus límites teóricos y prác-
ticos, relacionados con el acceso a los procesos reflexivos 
de los profesores,  a pesar de lo cual ha permitido describir 
e interpretar  explicaciones que los profesores sustentan 
cuando abordan problemáticas de su quehacer cotidiano en 
sus reuniones de trabajo.

¿Excusas o Diagnóstico?

Se plantea la hipótesis que el discurso de los profe-
sores refleja que éstos tienen un diagnóstico institucional, 
basado en sus observaciones y la convivencia diaria. Este 
diagnóstico se manifiesta a modo de teorías subjetivas, 
por su carácter argumentativo (se expresa como una con-
secuencia a partir de un antecedente). Estas teorías tienen 
una estructura  superficial, pues se accede a ellas oyendo 
directamente  lo verbalizado por  los profesores. También 
tienen una estructura profunda (Catalán, 2010) subyacente 
que hace que diversos enunciados correspondan a una mis-
ma explicación (como por ejemplo, las explicaciones acerca 
del mal rendimiento escolar tratadas anteriormente)

Se percibe con posterioridad a la elaboración del 
diagnóstico, que los profesores encuentran soluciones para 
los problemas relatados, aunque éstas sean meramente 
teóricas o discursivas. En un segundo caso, las verbaliza-
ciones de los profesores plantean excusas o externalizan los 
factores causales de los problemas. Podemos decir que las 
atribuciones de los profesores, corresponden  a un  locus 
de control externo, es decir, sus argumentos les liberan de 
responsabilidad.

El control externo se expresa de forma independiente 
del propio comportamiento de la persona o sus característi-
cas personales. Es decir, la persona espera que la informa-
ción o resultado sea una función  del azar, suerte o destino, 
bajo el control de otros poderes, o simplemente impredecible 
(Rotter, 1966). Este hecho es un fuerte indicio de que las 
teorías subjetivas sustentadas,  reconocibles por su orienta-
ción a la acción como mantenedoras o inhibidoras de acción,  
son factores obstaculizadores de la reflexión y del desarrollo 
profesional del profesor (Catalán,  2010, 2011).
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¿Excusas o respuesta inconsciente?

Podemos aún intentar encontrar un origen o un por-
qué para la formulación o sustentación de las Teorías Sub-
jetivas Inhibidoras y Mantenedoras de acción por parte del 
profesorado. Se puede decir que el acto de delegar causas 
a factores externos es una manifestación de la presencia 
de  teorías subjetivas de alto compromiso emocional (Cata-
lán, 2010) por su fuerza argumentativa, en defensa propia, 
frente a una situación incómoda o quizás una exigencia por 
resultados o respuestas, y que esta acción de defensa se 
debe al hecho de que la exigencia por la calidad de la edu-
cación viene desde adentro de la escuela como igualmente 
viene desde afuera, por parte de la sociedad. Por una parte, 
la aparición de este tipo de teorías subjetivas obedecería a 
una búsqueda  intencionada  de excusa o justificación; sin 
embargo, por otra parte, también hay indicios de que su apa-
rición  ocurra de manera  más o menos inadvertida por los 
propios docentes, cual si ante ciertas demandas emergentes 
surgieran como respuesta casi instintiva (poco consciente) 
o automática (mecánica), originada en una estructura más 
profunda, implícita o invisible, que puede ser inferida o re-
construida total o parcialmente. 

Podemos intentar explicar ese fenómeno a través de 
la teoría de los constructos personales de Kelly (conforme 
citado por Castro, 2008)  que consiste en la formulación de 
un sistema teórico acerca de la realidad, es decir “un siste-
ma individual de construcción del medio” (Kelly, conforme 
citado por Castro, 2008, p. 43). Dicha construcción  estaría 
compuesta por conceptos o constructos bipolares con orga-
nización jerárquica que actuarían como ejes de referencia 
en la interpretación de la realidad (Ávia, conforme citado 
por Castro, 2008).  Esa jerarquía puede ser explicada en la 
teoría del núcleo central de las representaciones sociales, 
que plantea que “no todo constructo personal es igualmente 
susceptible de ser modificado mediante la experiencia, lo 
cual dice relación con la diferencia que Kelly establece entre 
construcciones personales nucleares y periféricas” Castro 
(2008, p. 44).

Así, los constructos nucleares podrían ser entendidos 
como siendo los aspectos centrales del pensamiento, que 
poseen mejor capacidad y más posibilidades de aplicación 
“teórica, en el sentido subjetivo, y por tanto más jerarquía” 
(Kelly, Pervin, conforme citado por Castro, 2008, p. 44). Esa 
clase de constructos serían más profundos y resistentes 
al cambio y tienen “como misión gobernar los procesos de 
mantenimiento personales” (Kelly,  conforme citado por Cas-
tro, 2008, p. 45). 

Hay registros de muchas respuestas rápidas de los 
profesores, como por ejemplo, ante  preguntas relacionadas 
con el comportamiento y el rendimiento de las alumnas. Se 
trata de respuestas que podrían considerarse automáticas, 
más cercanas a un acto reflejo que a un acto reflexivo. En 
lo referente a la velocidad de las respuestas, fue posible 
percibir que éstas tienen carácter anticipatorio o predictor, 
lo que evidencia otra característica importante de la teoría 
de los constructos personales de Kelly (conforme citado por 

Castro, 2008) y más tarde planteado por Ávia(1994) que 
describe que “ todos los procesos psicológicos de una per-
sona, incluida su conducta externa, están determinados por 
el modo en que un individuo anticipa lo que va a pasar en el 
futuro...” (conforme citado por Castro, 2008, p. 43). 

Manifestación de la Proactividad

Los argumentos orientados a la realización de accio-
nes, el empeño en solucionar problemas, son considerados 
factores facilitadores del cambio comportamental, del pen-
samiento crítico y la conciencia, que conllevan  al desarrollo 
profesional. Esta manifestación ocurre inicialmente en forma 
de Teorías Subjetivas Iniciadoras de Acción (Catalán, 2010)

Se evidencia en lo comunicado por  los profesores 
que después de una elaboración de diagnóstico institucional 
o de plantear causas que atribuyen a factores externos, ellos 
elaboran, buscan, o imaginan soluciones teóricas para los 
problemas, sin importar cuál sea  su naturaleza. En dichas 
soluciones pensadas y comunicadas por los profesores, se 
comprueba que hay la intención de actuar, de realizar otras  
acciones para encontrar otros resultados.

Sin embargo, no podemos afirmar que el hecho de 
que el profesor exponga una propuesta de cambio, garantice 
que esta reacción proactiva pasará del campo de las teorías 
subjetivas al ejercicio de su rol profesional. Existen variables 
organizacionales que obstaculizan los emprendimientos de 
esos profesionales, como la falta de autonomía, y las reglas 
o leyes de la institución que limitan la creatividad. Gore plan-
tea que los problemas de los profesores no son problemas 
personales, sino organizativos “Una organización es un 
sistema de vínculos. Rara vez la calidad de la educación 
en una escuela puede ir más allá de la calidad de estos vín-
culos” (Gore, 1996, p. 303)

El círculo vicioso

Con  fines  interpretativos del estudio que se reporta, 
planteamos  la hipótesis de que un posible círculo vicioso  se 
produce en las reuniones de este grupo de profesores. El 
ciclo se iniciaría con la fase de diagnóstico, en la que los pro-
fesores reconocen los problemas que existen en la escuela y 
sus causas, que delegan generalmente a factores externos.

Pasaría a una  segunda fase, en la que los profe-
sores plantean soluciones teóricas para dichos problemas, 
muchas veces con teorías subjetivas iniciadoras de acción, 
es decir, con argumentaciones que impelen a la acción.

En la secuencia, el círculo pasa por la fase de la ac-
ción o de la no-acción. En caso de ser efectiva la acción 
por parte de los profesores, ésta tendrá resultados positivos 
o negativos. En caso de la no-acción, seguirán los mismos 
problemas u otros sumados a ellos. Por cierto, la acción 
no es reflejo fiel del pensamiento. La relación entre teorías 
sustentadas y la acción no es directa ni inmediata (Kolbe & 
Boos, 2009).
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El resultado es que volveríamos a la fase inicial, en 
la cual los profesores relatan los problemas una vez más.

Otro factor que refuerza la hipótesis de dicho ciclo, es 
la cantidad de reuniones semanales sumadas a los muchos 
años de la carrera en la escuela. Los profesores ya conocen 
hace mucho los problemas que afectan a la escuela y son 
constantemente cuestionados sobre ellos. Podría entonces 
estar actuando en algunos casos:

• Un mecanismo más reflejo que reflexivo: de defensa 
propia delegando causas de problemas a factores 
externos. 

• Las llamadas rutinas docentes: “surgidas de la propia 
experiencia y que se convierten en criterios de validez 
para la toma de decisiones. Su importancia radica 
en que permanecen como fundamento oculto a la 
conciencia de los profesores, incluso en los expertos, 
constituyendo sus ideas implícitas que, al ser usadas 
como referentes, les produce conductas muy seguras 
y resistentes al cambio”. (De Longhi, conforme citado 
por Jiménez & Wamba, 2003, p. 115). “La experiencia 
tiene límites, después de los cuales se convierte en 
rutina”. (Gore 1996, p. 304).

Conclusión
Los profesores observados en este estudio, cuando 

abordan problemáticas de su quehacer en reuniones de 
trabajo, tienden a desarrollar un proceso con dos fases  cla-
ramente diferenciadas, que hemos denominado “momentos 
reflexivos”. Si bien en ambos se realiza análisis y alguna for-
ma de reflexividad,  hay entre ellos una notoria diferencia en 
la profundidad, como en la responsabilidad para apropiarse 
de los problemas.

El primer momento se caracteriza por un nivel de 
reflexión elemental, automático y casi instintivo, que puede 
ser  más cercano a lo inconsciente que a un nivel reflexivo.  
Este es uno de los factores obstaculizadores del desarrollo 
profesional encontrados en esta investigación.

En un segundo momento, se percibe que tienen un 
ejercicio de reflexión y  progresiva conciencia de que sí pue-
den manejar o controlar la situación. Lo que se caracteriza 
como un factor facilitador  de cambios  de teorías subjetivas, 
así como de la  orientación a la acción de éstas.

Sin embargo, las soluciones que proponen no son 
innovadoras  y el despliegue de la  creatividad para generar 
propuestas está potencialmente disminuida, o restringida,  
por ser la escuela una organización, con sus reglas y límites. 

Cabría entonces, explorar condiciones de gestión 
facilitadoras de procesos reflexivos colectivos de los profe-
sores, que les permitieran incrementar la conciencia, asumir 
sus propias teorías, revisarlas y tener disposición a modifi-
carlas, relacionarlas con sus actuaciones y ejercer genuina-
mente su autonomía profesional. 

La idea de explicitar lo implícito, a través de la verba-
lización, se funda en la posibilidad de acceder a las TS más 
profundas y tomar conciencia de ellas mediante la reflexión. 

Así, una forma de cambiar las teorías subjetivas 
mantenedoras e inhibidoras de acciones, sería el estableci-
miento de contactos sociales, que podrían influir en las ar-
gumentaciones de quienes las sustentan, tanto en relación a 
los contenidos al que se refieren, cuanto a la reconstrucción 
social de la representación personal (Rodríguez, Rodrigo, & 
Marrero, 1993).

Por su parte, la noción de avance hacia la estabilidad 
de nuevas representaciones, reevaluadas mediante la refle-
xión o intervención de expertos, considera la construcción 
de nuevas concepciones o teorías, las que mediante el uso 
alcanzarían la estabilidad y por tanto, podrían desplazar a 
la teoría original (Pozo, 1999). Sería, entonces, conveniente 
realizar nuevas investigaciones que permitan dar cuenta 
de los cambios representacionales y las condiciones para 
producirlos. 
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A relação sujeito-objeto e a unidade afetivo-cognitiva: 
contribuições para a Psicologia e para a Educação

Cláudia Aparecida Valderramas Gomes
Universidade Estadual Paulista - SP

Resumo
A relação entre problemas afetivo-emocionais e aprendizagem escolar se faz presente nas áreas da Psicologia e da Educação. Este estudo, 
de caráter teórico-bibliográfico, pesquisou elementos que confirmassem a tese da historicidade dos processos cognitivos e afetivos, dando a 
esses processos uma conotação social e simbólica, e por meio da Psicologia Histórico-Cultural abordou a relação entre  sujeito e objeto e a 
unidade afetivo-cognitiva, propondo a superação do pensamento organicista e subjetivista. Sugeriu a importância de (re)pensar as relações que 
o sujeito estabelece com o entorno e o papel do conhecimento e das condições concretas de vida e de educação, e destacou a atividade como 
categoria fundamental na constituição das necessidades e motivos, bem como na formação de desejos e na objetivação desses, potencializando 
a aprendizagem e movendo o desenvolvimento, já que a formação da subjetividade em cada sujeito é efeito de um processo educativo que deve 
ser objeto de estudo tanto da Psicologia quanto da Educação. 
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural, educação, afeto-cognição

The subject-object relationship and the cognitive affective unit:  
contributions to Psychology and Education

Abstract 
The relationship between affective-emotional problems and school learning is present in areas of Psychology and Education. In the present study, 
of theoretical and bibliographic characteristics, we investigated elements that might confirm the thesis of the historicity of cognitive and affective 
processes, giving to these processes a social and symbolic connotation . Through the Historic-Cultural Psychology we approached the subject-
object relationship and affective-cognitive unit proposing to overcome the subjectivist and organicist thinking. The study suggested the importance 
for us to (re) think the relationships that the subject establishes with the environment, the role of knowledge and practical conditions of life and 
education. Besides, it highlighted the activity as a main category in the constitution of needs and motives, as well in the formation of desires and 
the objectification of them. In this way, it  enhances the learning and promotes the development, considering that the formation of subjectivity in 
each subject is the effect of an educative process that shall be object of study of both Psychology and Education. 
Keywords: Historic-cultural psychology, education, affection-cognition.

La relación sujeto-objeto y la unidad afectivo-cognitiva:  
contribuiciones a la Psicología y la Educación

Resumen
La relación entre problemas afectivo-emocionales y aprendizaje escolar está presente en las áreas de Psicología y Educación. Este estudio, 
de carácter teórico-bibliográfico, investigó elementos que confirmaran la tesis de la historicidad de los procesos cognitivos y afectivos dándoles 
una connotación social y simbólica. Por medio de la Psicología Histórico-Cultural abordó la relación entre  sujeto y objeto y la unidad afectivo-
cognitiva, proponiendo superar el pensamiento organicista y subjetivista. Se sugiere la importancia de (re)pensar las relaciones que el sujeto 
establece con el entorno y el papel del conocimiento y de las condiciones concretas de vida e de educación. Se destaca, también, la actividad 
como categoría fundamental en la constitución de las necesidades y motivos, así como en la formación de deseos y en la objetivación de ellos, 
mejorando el aprendizaje y impulsando el desarrollo, ya que la formación de la subjetividad en cada sujeto es efecto de un proceso educativo que 
debe ser objeto de estudio tanto de la Psicología como de la Educación. 
Palabras Clave: Psicología Histórico-Cultural, educación; afecto-cognición.
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Introdução
A relação entre problema afetivo-emocional e apren-

dizagem escolar tem suscitado a atenção de profissionais 
que desenvolvem seus trabalhos na interface com a Psi-
cologia e a Educação (Collares & Moysés, 1996; Meira, 
2003; Patto, 1999, 2000; Souza, 1997, 2007). Segundo 
esses autores,é comum encontrarmos, entre educadores e 
psicólogos, concepções e práticas que tendem a relacionar 
aspectos emocionais e (não) aprendizado na escola.

Conforme Meira (2003, p. 49), até o fim da década de 
1980 poucos autores que partem de uma perspectiva mais 
crítica dedicaram-se ao estudo dessa temática, o que possi-
bilitou a emergência de trabalhos de base idealista “(...) que 
colocam equivocadamente as emoções como um campo 
isolado dos demais processos humanos.” A ideia que ainda 
predomina na escola é a de que as emoções são prejudi-
ciais, um impeditivo que por vezes atrapalha o processo de 
escolarização das crianças e jovens. 

A partir dessa constatação buscamos, neste estudo, 
a sistematização de algumas teses a partir do aporte da 
Psicologia Histórico-Cultural, com a finalidade de desvelar 
os modos de constituição dos processos cognitivos e afe-
tivos na atividade do sujeito, apontando suas implicações 
educacionais e colocando educadores e profissionais da 
Psicologia a pensar sobre alguns desdobramentos. 

O primeiro deles refere-se à dicotomia afetivo e cog-
nitivo, que, presente na escola, sustenta a ideia de que a 
prática pedagógica abarca tão somente o aspecto cognitivo, 
e assim não cabe a essa prática“trabalhar o afetivo” que, 
por vezes, impõe obstáculos à aprendizagem do sujeito, 
postura que acaba por eximir a educação escolar da sua 
responsabilidade pela formação da personalidade humana 
(Bissoli, 2005; Martins, 2006, 2007). O segundo diz respeito 
ao rompimento com a ideia das disposições intrínsecas do 
sujeito que aprende, propondo a superação de uma pers-
pectiva naturalizante dos processos afetivos e recuperando 
o papel dos mediadores sociais (as relações interpessoais, 
os signos, os instrumentos, o conhecimento socialmente 
elaborado) como elementos transformadores dos afetos, 
com destaque para a educação escolar e o caráter intencio-
nal da prática docente nesse processo de desenvolvimento. 

Partimos do pressuposto teórico e metodológico da 
Psicologia Histórico-Cultural, que, ao afirmar o caráter histó-
rico e social da formação humana e a unidade afetivo-cogni-
tiva no desenvolvimento da consciência, coloca a educação 
escolar como um espaço privilegiado na constituição de cada 
sujeito.  Assim, colocamos a seguinte pergunta: é possível 
explicar a constituição e participação dos processos afetivos 
na atividade do sujeito deixando-se para a escola função de 
superar a dicotomia entre afeto e cognição, com vistas ao 
desenvolvimento integral da criança? 

Trabalhamos com a hipótese de que é somente pela 
via da efetiva apropriação dos signos – fundamento do 
trabalho educativo – que se promovem formas mais desen-
volvidas de pensamento e de que, dada a impossibilidade 
da dicotomia afeto e cognição na teoria da aprendizagem 

e desenvolvimento de L. S.Vigotski1 (1896-1934), estas 
conquistas intelectuais podem ser ativadoras de novos mo-
dos de pensar e sentir, passando a interferir diretamente 
na consciência e na atividade do sujeito. Essa proposição 
contraria a ideia, há muito estabelecida no espaço escolar, 
de que o trabalho com o afetivo pertence a outros profissio-
nais que não os educadores, e nos coloca a pensar sobre 
o papel da educação escolar na apropriação dos signos 
e instrumentos – reais portadores da cultura humana – e 
sobre o que isso representa para o pleno desenvolvimento 
da criança. Daí o esforço em sistematizar as contribuições 
sobre a unidade afetivo-cognitiva apontadas pela Psicologia 
Histórico-Cultural que fizessem avançar os conhecimentos 
postos, até então, pela psicologia tradicional2, contribuindo 
para a construção de outra concepção de desenvolvimento 
humano e colocando ao educador a possibilidade de refletir 
sobre seu papel na educação das crianças.

Para tanto buscamos nas raízes filosóficas do pen-
samento vigotskiano sobre a constituição dos processos 
afetivos (Espinosa, século XVII, e Marx, século XIX) e nos 
autores da Escola de Vigotski argumentos sobre a unida-
de entre afeto e cognição que confirmassem a tese de que 
Vigotski buscou compreender esta unidade por intermédio 
dos signos e instrumentos, dando aos processos afetivos e 
cognitivos uma conotação social e simbólica. 

Cognição e afeto:  
primeiras aproximações

Baruch de Espinosa3 (1632-1677) foi um dos repre-
sentantes da nova atitude filosófica inaugurada no século 
XVII pelos racionalistas, gênese de outra compreensão 
quanto ao sujeito e quanto ao objeto do conhecimento. A 
ética de Espinosa assegura a entrada no período moder-
no da Filosofia e considera que as ideias que constituem 
a consciência advêm de uma realidade objetiva, portanto 
o pensamento pressupõe a existência da coisa; mas o que 
ela não explicitou é como essa coisa passa a ser parte da 
consciência do sujeito;ou, dito de outro modo, o que essa te-
oria não deu a conhecer foram os mecanismos da atividade 
humana como elemento constitutivo do conhecimento. 

Na tentativa de reunir elementos explicativos sobre 
a constituição dos processos cognitivos e afetivos na ativi-
dade humana, entendemos necessária a referência a outro 

1   Optamos, neste texto, pela grafia Vigotski para designação do nome 
desse autor, porém, no caso de citações e referências bibliográficas 
que possamos utilizar, respeitaremos as diferentes grafias adotadas 
nos textos originais.
2   Em seu texto O significado histórico da crise da psicologia 
(1991) Vigotski qualifica como tradicionais as vertentes idealistas e 
materialistas mecanicista da Psicologia. 
3   Chauí (2005) adverte que o nome de Espinosa é grafado de 
maneiras diversas, aparecendo ora como “Espinoza”, ora como “de 
Espinosa”, “Spinosa”, “Espinosa”. Em suas obras, escritas em latim, o 
filósofo assinava “Benedictus de Spinoza”. Respeitando a convenção 
atual, para a língua portuguesa adotamos, neste texto, a grafia 
“Espinosa”.
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filósofo que superou as concepções até então consagradas 
à explicação da relação do sujeito com o objeto do conhe-
cimento. Marcando a história da Filosofia a partir do século 
XIX, Marx (1818-1883) figura como a segunda influência 
na formação do pensamento vigotskiano, contribuindo sig-
nificativamente para a compreensão da materialidade dos 
processos psicológicos humanos. 

Se suas primeiras obras trazem muito mais a influ-
ência do materialismo e do racionalismo de Espinosa, é a 
partir das categorias legadas por Marx que o autor russo 
apresenta a tese de que a personalidade humana se forma 
com base nas relações sociais. As ideias de Marx sobre 
quem é o homem incluem a história e, sobretudo, a atividade 
que este homem realiza na história, elementos indispensá-
veis à superação do materialismo de Espinosa em direção 
a um materialismo que considera a atividade humana obje-
tiva – práxis – na constituição da subjetividade do sujeito. 
Sem perder de vista o que cada um desses dois autores 
abordou no palco da Filosofia (Espinosa tratava da ética, e 
Marx, de uma teoria crítica da alienação humana no inte-
rior do sistema capitalista), elegemos aquelas contribuições 
que, circunscritas aos fundamentos das ideias vigotskianas, 
apontam para a unidade dos processos cognitivos e afetivos 
na relação do sujeito com o objeto do conhecimento. Falar 
desse lugar implica (re)visitar a relação entre sujeito e objeto 
nos processos de ensino e de aprendizagem que acontecem 
na escola, conformando a subjetividade das crianças. 

A morte prematura de Vigotski interrompeu um novo 
ciclo de investigações que ele pretendia realizar sobre a 
natureza da consciência humana, que se dedicava à esfera 
motivacional, abarcando nossos desejos e necessidades, in-
teresses e motivos, afetos e emoções. Conquanto possamos 
encontrar ao longo de sua obra (1972, 1987, 1991, 1993, 
1995, 1996, 2000, 2003) fragmentos da sua concepção so-
bre a constituição dos processos afetivos na conformação 
da consciência humana, é num de seus últimos trabalhos 
– Teoría de las emociones. Estúdio histórico-psicológico 
(2004) escrito entre 1931-1933 –, que o autor pretendeu 
expor sua própria interpretação do problema. 

Neste seu trabalho, que figura no sexto volume das 
Obras Escolhidas, Vigotski (2004) faz uma análise crítica da 
natureza da psicologia das emoções, indo à raiz dos seus 
pressupostos filosóficos e metodológicos e demonstrando, 
de forma detalhada, a complexa rede de relações que esta 
psicologia ainda mantém com os postulados cartesianos. O 
núcleo dessa discussão consiste em que, por meio de uma 
análise criteriosa dos principais elementos do pensamento 
organicista de William James (1842-1910) e C.G.Lange 
(1834-1900), Vigotski vai desvelando o conteúdo ideológico 
dessa teoria e, ao final deste processo, contraria a principal 
tese defendida por esses dois autores: a de que a teoria de 
Espinosa seria o substrato filosófico da psicologia contem-
porânea das emoções.

Entre outros aspectos, neste trabalho Vigotski (2004) 
analisa criticamente os dois eixos fundamentais que mar-
cam a premissa a-histórica das emoções humanas: a natu-
reza sensorial e reflexa da reação emocional e a negação 

da sua relação com os estados intelectuais (Vigotsky, 2004, 
p.139). A teoria organicista não foi capaz de explicar como 
se concretizam as relações entre o afetivo e o intelectual, 
e, ao separar as emoções das outras funções no conjunto 
da consciência humana, o que ela fez foi colocar num mes-
mo patamar as emoções humanas e animais, desprezando 
aquilo que é especificamente humano. 

Presente no território escolar, o argumento organicis-
ta da origem biológica das emoções humanas e de seu cará-
ter a-histórico, tem servido para justificar um distanciamento 
entre o afetivo e o cognitivo nos processos de aprendiza-
gem. Colocadas como rudimentos autônomos na estrutura 
psicológica, distantes da consciência, as emoções passam 
a se constituir em elementos “perturbadores”, que interferem 
no “processamento cognitivo” dos conteúdos aprendidos. 

Uma autora que se dedicou à análise do reducionis-
mo biológico que tenta justificar as desigualdades sociais 
a partir da ciência biológica foi Agnes Heller. Em seu livro 
Sobre os Instintos, Heller (1983) faz referência ao tema da 
agressividade e dos instintos humanos criticando as teorias 
que identificam impulsos com instintos e, ao fazê-lo, acabam 
por relacionar instintos com afetos ou associam um afeto a 
cada instinto ou, ainda, derivam os afetos dos instintos (Hel-
ler, 1983, p.20). Com relação ao afeto, a teoria do instinto 
concorda que aquilo que não é baseado no discernimento, 
na aprendizagem ou na atividade intelectual é afetivo; o ins-
tinto “diminui a consciência”, o mesmo acontecendo com o 
afeto; por este motivo, o instinto é afetivo. Em resumo, o 
pensamento de Heller se encaminha para mostrar que essa 
teoria considera o instinto como o motivo geral do compor-
tamento ou da ação, enquanto ela, ao contrário, defende a 
tese segundo a qual o homem não é um ser guiado pelo 
instinto, e, embora reconheça a natureza como condição e 
limite da existência humana, ela nega que as motivações 
psíquicas sejam motivações biológicas (Heller, 1983). 

Atualmente essa discussão sobre a origem biológi-
ca dos fenômenos psíquicos se materializa no organicismo 
presente no dia a dia da escola que busca, por meio das 
explicações reducionistas, situar no corpo físico das crian-
ças as alterações e/ou déficits que justifiquem sua não 
aprendizagem. Em pesquisa sobre a medicalização dos 
processos de ensino e de aprendizagem, Collares & Moysés 
(1996) ouviram opiniões de profissionais da educação e da 
saúde sobre as causas do fracasso escolar e constataram 
que, no conjunto analisado, todos referem problemas bioló-
gicos centrados na criança como causas do não aprender na 
escola, reforçando, principalmente, problemas neurológicos. 

Na realidade educacional, esses dados traduzem o 
que atualmente se tem denominado de Transtorno de Déficit 
de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH), dislexia e 
outros. Para explicitar a complexidade desse fenômeno, Eidt 
e Tuleski (2007) discutem o Transtorno do Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH) e o aumento progressivo da 
medicalização de crianças em idade escolar diagnosticadas 
como agressivas, desatentas, hiperativas e impulsivas. O 
número expressivo de crianças que fazem uso de medica-
mentos tem crescido na mesma proporção dos estudos e 
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pesquisas sobre esses distúrbios, mas esses estudos pouco 
contribuem para a definição do quadro clínico, para o diag-
nóstico e intervenção, pois ainda apoiam suas análises, ex-
clusivamente, nas características individuais das crianças, 
considerando-as atípicas. As mesmas autoras (2007, 2010) 
destacam a necessidade de reinterpretar os mecanismos 
ideológicos que são utilizados no contexto da sociedade 
pós-moderna para justificar diferenças individuais a partir de 
análises biologicistas, fundadas sobre a aparente oposição 
entre corpo e mente. 

Esse olhar dicotomizado, que elege o corpo como a 
instância produtora do problema na escola, é o mesmo que 
delega às emoções o papel de “interferências negativas” que, 
presentes, podem dar origem aos problemas de aprendiza-
gem, numa visão reducionista dos elementos que perpassam 
a relação sujeito-objeto e, principalmente, do lugar ocupado 
pelos processos afetivos na constituição do conhecimento. 

A crítica de Vigotski (2004) à maneira como a ciência 
psicológica vem explicando a unidade entre funções afe-
tivas e cognitivas denota o caráter subjetivista, idealista e 
a-histórico desses processos, reforçando o assento natura-
lista presente na Psicologia desde o seu nascimento. Dessa 
forma, esse autor admite que o caminho para se encontrar 
uma verdadeira explicação teórica e metodológica da unida-
de afetivo-cognitiva na estrutura psicológica do sujeito não 
pode dispensar a análise da atividade humana – categoria 
constitutiva do psiquismo humano – na relação que esta 
mantém com a consciência.

A relação sujeito-objeto e a 
constituição do psiquismo humano

Para ilustrar esses conceitos, recorremos à premissa 
fundamental do psiquismo como reflexo subjetivo do mundo 
objetivo, ou à tese materialista da existência dos fenômenos 
fora e independente da consciência humana de Espinosa 
(1632-1677) e Marx (1818-1883). Na filosofia de Espinosa o 
conceito de modo define-se por oposição ao de substância, 
daí dizermos que o modo possui uma dependência, que ele 
não existe em si e por si mesmo. Com efeito, caracterizar 
algo como um modo finito significa dizer que ele não dispõe 
de autossuficiência e que só pode ser compreendido a partir 
de sua relação com a substância e com os outros modos. 
A implicação direta dessa afirmação é tratar um modo – os 
corpos, as ideias, a mente, alma ou, em nossa linguagem 
contemporânea, a consciência – considerando seu processo 
de constituição e sua dependência existencial; ou seja, pen-
sar o homem como um modo singular finito sugere a tarefa 
de refletir sobre a produção da natureza humana. 

No interior dessa discussão, o aspecto que nos in-
teressa é a possibilidade de aproximação entre a filosofia 
de Espinosa e a Psicologia Histórico-Cultural, fundamental-
mente no que concerne à constituição da consciência hu-
mana e, em particular, ao espaço ocupado pelos processos 
afetivos e cognitivos na atividade do sujeito. Como uma das 

raízes do pensamento de Vigotski, evidenciando o papel da 
atividade no processo de constituição das funções psicoló-
gicas superiores do sujeito por meio das relações sociais e 
humanas, destaca-se esse fundamento da filosofia de Espi-
nosa que, ao apresentar a alma como um modo,não pensou 
a sua existência como um a priori, mas como um vir a ser, 
confirmando a materialidade do seu pensamento. 

Não cabe na filosofia espinosista um modo de pen-
samento que não seja derivado de uma afecção, de uma 
realidade que existe fora e independente do sujeito. Não há 
pensamento sem objeto. O pensamento é sempre de alguma 
coisa, e para Espinosa, a alma não é senão o pensamento ou 
a ideia do corpo e das coisas que afetam o corpo, sem nenhu-
ma referência – repetimos - à ideia tradicional de uma alma 
substância, suporte das ideias (Teixeira, 2001, p. 122). Supe-
rar a relação dicotomizada entre corpo e alma pressupõe, pri-
meiramente, entender que a alma é ideia das afecções corpo-
rais, dos movimentos, das ações e reações de seu corpo na 
relação com outros corpos, das mudanças e transformações 
sofridas pelo corpo sob a ação de causas externas. 

O problema da vontade e da sua relação com o co-
nhecimento é outro aspecto particularmente importante do 
pensamento de Espinosa,pois se constitui num atalho que 
conduz ao interior da sua epistemologia, sobretudo naquilo 
que esta oferece para compreendermos a origem dos afetos 
e sua relação com o conhecimento. Contrariando a tese car-
tesiana da vontade como livre-arbítrio (baseada na distinção 
entre intelecto e vontade e na ideia de que o conhecimento 
é um ato de vontade), Espinosa afirma que o conhecimento 
não é um produto da nossa vontade, visto que não existe 
uma faculdade da alma, assim como a alma também não 
existe como realidade substancial, capaz de armazenar a 
vontade. Esta só se concretiza afirmando ou negando algo 
de alguma coisa, ou seja, como conhecimento. Dando forma 
à relação entre o afetivo e o cognitivo na sua teoria, Espino-
sa afirma que se o conhecimento é a ideia em nós, esta ideia 
produz, necessariamente, um afeto, um desejo.

Quando o sujeito interpreta o desejo a partir de uma 
manifestação da essência humana, desligada e indepen-
dente das condições concretas da sua existência, como um 
processo maior que o produziu, ele está destituindo o desejo 
da sua característica primeira, que é o conhecimento, uma 
vez que o desejo é determinado pelas afecções, pelas ideias 
das coisas ou por uma realidade externa ao sujeito, a partir 
do conhecimento. Agindo assim, o sujeito incorre no perigo 
de tratar o desejo como uma abstração. Em resumo, pode-
mos dizer que a concepção do conhecimento em Espinosa é 
de início, uma proposição fundamentalmente anticartesiana, 
pois para ele não há outra forma de conhecer a si mesmo e 
a realidade senão por meio das ações que os outros corpos 
exercem sobre o sujeito. Uma implicação psicológica desse 
postulado é a dependência das condições objetivas de vida 
como elemento de complexificação da consciência – for-
mulação histórico-cultural da materialidade dos processos 
psicológicos superiores.

Este percurso teórico, que nos remete à teoria do 
afeto, na forma como esta foi talhada por Espinosa no sé-
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culo XVII traz alguns elementos que nos apontam novas 
possibilidades para uma explicação da unidade entre afeto 
e cognição na constituição da consciência humana. Chega-
mos, finalmente, a Marx no século XIX, destacando que este 
foi o primeiro que, ao fazer uma análise teórico-crítica da 
natureza social do homem, ofereceu subsídios para pensar-
mos a subjetividade humana na sua determinação histórica 
e social, e neste território alicerçarmos novas considerações 
sobre a constituição materialista histórico-dialética dos pro-
cessos cognitivos e afetivos na atividade do sujeito. 

Um fundamento da concepção marxiana é a afirma-
ção de que “O homem é diretamente um ser da natureza” 
(Marx, 1993, p. 249, grifo do autor), ou ainda, de que “(...) 
o homem é uma parte da natureza (...)” (Márkus, 1974a, 
p.8, tradução nossa). Isso significa pensá-lo como um ser 
objetivo que mantém com a natureza um intercâmbio a partir 
do qual produz e reproduz sua existência. Os pressupostos 
naturalistas e materialistas do pensamento de Marx apon-
tam para o homem como um ser finito, limitado; ou seja, 
os objetos de suas necessidades – tanto as naturais como 
aquelas determinadas socialmente – existem fora dele. Afir-
ma o filósofo:

Um ser que não tenha a sua natureza fora de si, não é 
nenhum ser natural, não participa do ser da natureza. Um 
ser, que não tenha objecto fora de si, não é nenhum ser 
objectivo. Um ser, que não seja ele próprio objecto para um 
terceiro ser, não tem existência para o respectivo objecto, 
quer dizer, não possui relação objectiva, o seu ser não é 
objectivo. Um ser não objectivo é um não-ser (Marx, 1993, 
p.250, grifo do autor).

Marx refere que a especificidade da atividade huma-
na reside em que, ao transformar os objetos da natureza 
para o atendimento às suas necessidades, o homem, além 
de transformar a natureza exterior, transforma também e ao 
mesmo tempo sua natureza interior. O caminho teórico per-
corrido por Marx pressupõe que a essência da consciência 
se faz por meio do conhecimento. Se a realidade humani-
zada é condição objetiva para que o homem se aproprie da 
humanidade constituída pelo gênero humano, “(...) a condi-
ção subjetiva desse processo, em troca, reside no desen-
volvimentoe no aperfeiçoamento da consciência humana” 
(Márkus, 1974b, p.58, grifo nosso), que faz dela, em todas 
as suas formas, “uma atividade decisivamente voltada para 
a apropriação da natureza” (idem, p.59). Se a consciência 
é, por definição, um sistema de conhecimentos, temos que 
considerar seu desenvolvimento ao longo de um processo, 
uma vez que ela não é “algo que já está dentro” do sujeito, 
mas é resultado de sua atividade no mundo objetivo. Quanto 
mais o ser humano amplia e elabora sua atividade, mais ele 
lida com os objetos e fenômenos da realidade como objeto 
alheio a ele, e neste processo, vai estruturando sua cons-
ciência, desenvolvendo-a a partir das condições materiais, 
sociais e culturais concretas em que vive. 

A explicação, já anunciada por Espinosa, acerca do 
vínculo afecção-afeto que explicita a relação sujeito-objeto, 

visto que a ação do objeto sobre o sujeito (affectio) conduz, 
necessariamente, a uma ação do sujeito sobre esse mesmo 
objeto, constituindo o afeto (affectus), aponta para o primado 
do desenvolvimento da consciência na Psicologia Histórico-
-Cultural. Disso resulta que o processo de conhecimento 
não é uma atividade puramente subjetiva, dissociada da 
realidade concreta, mas nele – conhecimento – está posta a 
correlação entre o subjetivo e o objetivo. O pensamento é a 
expressão da unidade entre o sujeito e a realidade, porque 
dele resulta uma imagem subjetiva do mundo objetivo. 

Segundo Kopnin (1978), a subjetividade do pensa-
mento significa que este pertence ao homem como sujeito e, 
como tal, a representação que este mesmo sujeito faz dos 
objetos da realidade depende das suas condições concretas 
de vida. A contradição que sustenta a relação entre sujeito 
e objeto é pressuposto para o desenvolvimento da sua ati-
vidade no mundo e condição para o sujeito refletir cognitiva 
e afetivamente sobre suas próprias experiências. “As emo-
ções e os sentimentos são uma das formas em que o mundo 
real se reflete no homem” (Smírnov, Leontiev, Rubstein, & 
Tieplov, 1961, p. 355, tradução nossa, grifo do autor). 

Destarte, a relação sujeito-objeto é a base sobre a 
qual se constitui o reflexo psíquico da realidade, daí a pre-
ocupação em apontar para o papel da educação escolar 
como mediadora na superação das formas primitivas de 
comportamento em direção às formas mais sofisticadas e 
complexas de apropriação dos objetos culturais. Tratar o 
reflexo psíquico como efeito da relação sujeito-objeto traz 
consigo a impossibilidade da imagem subjetiva de um dado 
objeto sem que este se coloque como objeto para um dado 
sujeito. É nessa trama que se dá o processo de apropriação-
-objetivação pelo sujeito – caracterizando o desenvolvimen-
to do seu pensamento – e que se constituem as funções 
cognitivas e as funções afetivas (Gomes, 2008). 

A distinção dessas funções no psiquismo permite 
concluir que as funções cognitivas constroem a imagem 
subjetiva do objeto em sua concretude e que as funções 
afetivas, igualmente, cumprem a representação da imagem 
do objeto, porém constroem a imagem da relação do sujeito 
com aquele objeto; portanto, o pensamento e os sentimen-
tos são processos psicológicos desenvolvidos pelo homem 
na sua relação com o mundo. 

A unidade afetivo-cognitiva é mediadora constante 
nas atividades realizadas pelo indivíduo ao longo de sua vida, 
portanto, tudo que a constitui é ao mesmo tempo, objeto do 
pensamento e fonte de sentimentos (Martins, 2007, p.129).

Abordar a unidade de afeto e cognição na constituição 
da consciência significa dizer que o sujeito vivencia, percebe 
e interpreta as ações dos outros corpos, fenômenos e ideias 
sobre ele, determinando a possibilidade do conhecimento. A 
vivência ou aquilo que o sujeito experiencia, o que atravessa 
sua existência objetiva – transformando significados sociais 
em sentidos pessoais – constitui sua atividade. É por meio 
dessa atividade que o sujeito responde às solicitações do 
meio circundante, e é também por meio dela que o sentido 
pessoal se realiza; o fato é que de uma dada atividade sem-
pre advém um sentido, que é conteúdo da consciência. 
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Entendemos que, por ser o motor da atividade – o 
que a impulsiona, dirige e orienta –, o motivo é síntese do 
objetivo e do subjetivo. Pensar na motivação é aceitar que 
existe uma relação entre a necessidade – como estado ca-
rencial (subjetivo) – e a identificação do objeto (objetivo), e 
que mediando tal processo está um mecanismo de desco-
berta que se faz por meio da atividade do sujeito. 

Essa necessidade como força interior pode realizar-
-se somente na atividade. Pensá-la como algo intrínseco, 
inerente ao sujeito, é incorrer no risco de um pensamento 
subjetivista e idealista. Se a necessidade se efetiva em 
motivo por meio do conhecimento, o modo como esse ob-
jeto é percebido, concebido e representado pelo sujeito, ou 
seja, o seu conhecimento, dependerá de como acontecem 
as mediações entre sujeito e realidade concreta, uma vez 
que esses mesmos objetos vão se modificando e se trans-
formando, e ao fazê-lo, transformam os motivos. O mesmo 
acontece com relação às emoções e/ou afetos e sentimen-
tos: estes também são engendrados a partir de uma corre-
lação entre a atividade objetivada do sujeito e seus motivos 
(Leontiev, 1978). 

Aquilo que afeta a atividade, movimentando-a ou 
não, o faz porque se relaciona com os motivos construídos 
na história de vida de cada sujeito em particular, a partir das 
mediações estabelecidas com a realidade. As emoções não 
são o reflexo mesmo dos objetos (Smírnov e cols., 1961), 
mas o reflexo da relação que existe entre aquele objeto, as 
necessidades e os motivos do sujeito, por isso são vivências 
e por isso Vigotski não deixou de contemplar o afetivo e o 
cognitivo como uma unidade constante nesse processo, me-
diando a relação atividade-consciência na constituição do 
psiquismo humano. 

Considerações finais
O destaque dado ao afetivo como um problema da 

educação escolar marcou nossa preocupação em dialogar 
tanto com a Psicologia quanto com a Educação, buscando 
romper com algumas dicotomias que permanecem enrai-
zadas na escola, entre as quais se destaca a cisão entre 
o afetivo e o cognitivo. Essa disposição da Psicologia, que 
alimenta a perspectiva da naturalização dos processos 
psicológicos, traz consequências diretas para o campo da 
educação escolar, pois condiciona uma visão de aprendi-
zagem e de desenvolvimento. Ao tratar as emoções como 
“elementos perturbadores”, “empecilhos” nos processos de 
conhecimento, a escola afirma sua posição de colocar-se a 
serviço apenas do desenvolvimento cognitivo, ou postula o 
desenvolvimento afetivo como uma organização interna do 
sujeito, um dado que se desenvolve apartado das demais 
funções psicológicas. 

Contrariando esse ideário hegemônico, que encerra 
o afetivo no plano intrapsíquico do sujeito como algo ineren-
te à sua personalidade, admitíamos a hipótese de que era 
possível compreender a constituição dos processos afetivos 
e dos cognitivos tomando por base a atividade do sujeito; e, 

uma vez que essa atividade se enraíza nas suas condições 
concretas de vida, deveríamos pontuar o caráter histórico e 
cultural dessa constituição. Perguntávamos se era possível 
explicar a constituição e a participação dos processos afeti-
vos na atividade do sujeito apontando para a escola um lugar 
e uma função na superação da dicotomia entre afeto e cog-
nição, com vistas ao desenvolvimento omnilateral da criança.  

A partir desse recorte teórico-conceitual, esperamos 
ter podido demonstrar a tese segundo a qual Vigotski buscou 
explicar e compreender a constituição dos processos cogni-
tivos e afetivos por meio da atividade do sujeito intermediada 
pelos instrumentos e signos que, ao serem apropriados, pas-
sam a fazer parte da consciência, conformando a particulari-
dade psíquica de cada indivíduo humano. Eis porque encon-
tramos no sentido pessoal a unidade de afeto e cognição, 
pois, como síntese da atividade de apropriação-objetivação, 
é só por meio dele que o significado social adquire existên-
cia subjetiva. Assim, compreender afeto e cognição sem 
reconstruir a história de apropriações e objetivações que o 
sujeito faz a partir do conjunto de conhecimentos socialmen-
te construídos e entender como estes potencializam ou não 
o sujeito para a ação levam a sucumbir ao subjetivismo,que 
é marca da psicologia tradicional burguesa.

Sendo assim, falar dos afetos, da vontade, de inte-
resses ou motivação, significa dizer que eles acontecem em 
relação ao grupo a que o sujeito pertence e requer explicitar 
de que lugar o sujeito fala, qual é seu espaço social, seu 
acesso e domínio dos conhecimentos historicamente acu-
mulados. Dizer que o pensamento e os sentimentos são 
processos psicológicos desenvolvidos pelo sujeito na sua 
relação com o mundo e que, por isso mesmo, as funções 
psicológicas superiores são exigidas por uma dada forma de 
relação desse sujeito com os objetos do conhecimento, con-
clama os profissionais da Psicologia e da Educação - que 
permanecem simplificando problemas e demandas muito 
complexas que nos chegam a partir do contexto educacio-
nal, entre elas a questão dos “problemas emocionais”,tão 
proclamados no campo da (não) aprendizagem escolar 
- a pensar sobre como se apresentam e se estruturam as 
atividades pedagógicas, como a escola pensa e executa 
a organização da atividade da criança em suas diferentes 
etapas de escolarização, ou seja, como aqueles que atuam 
no interior da escola julgam sua participação na constituição 
dos processos afetivos e cognitivos.
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Educação para o Pensar

Education for Thinking
Educación para el pensamento

Flora Albuquerque Matos
Universidade Federal de Pernambuco

Resenha

   Kuhn, D. (2005). Education for Thinking. Cambridge, MA: 
 Harvard University Press.

Certas perguntas sobre educação são difíceis res-
ponder, outras são quase impossíveis. Em seu livro mais re-
cente, Deanna Kuhn, professora de Psicologia da Educação 
da Universidade Columbia – Nova Iorque, não deixa de lado 
nenhuma delas. O livro aborda todo o seu projeto de pesqui-
sa e é resultado de uma trajetória de mais de vinte anos de 
estudos empíricos, os quais permitiram à autora responder 
consistentemente qual é o principal propósito da Educação, 
assim como dissertar  a respeito de quais habilidades são 
primordiais para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Kuhn constrói a sua proposta relacionando direta-
mente objetivos educacionais e habilidades necessárias ao 
desenvolvimento dos estudantes. Por um lado, pressupõe 
que a escola não se justifica em si mesma, sendo uma 
instituição que faz alusão a um mundo além dela. A autora 
defende que a escola faz referência à vida dos estudantes e, 
por isso, o propósito central da Educação deve ser preparar 
os alunos para as demandas e oportunidades da vida. Por 
outro, argumenta que os diversos cenários da vida requerem 
que os estudantes sejam capazes de adquirir novos conhe-
cimentos (aprender a conhecer), e tenham a capacidade de 
produzir suas próprias ideias a respeito de um tema (apren-
der a pensar). Finalmente, fechando essa relação entre 
escola e vida está a alegação de que essas habilidades não 

surgem espontaneamente no percurso individual do desen-
volvimento, fazendo-se necessária a intervenção escolar.

Partindo desses pressupostos, Kuhn propõe um di-
recionamento educacional intitulado Education for Thinking 
– termo que poderia ser traduzido como Educação para o 
Pensar. Sua proposta consiste em propor que a educação 
deve possibilitar que os estudantes aprendam a conhecer e 
a pensar, uma vez que essas habilidades são identificadas 
como primordiais para a vida. Especificamente, essas habi-
lidades são, para Kuhn, a investigação e a argumentação.

A primeira parte do livro oferece um panorama geral 
da educação ao enumerar as expectativas da sociedade em 
relação aos frutos da escola e ao apresentar quatro propó-
sitos educacionais usualmente defendidos - educação para 
instilar conhecimento, para desenvolver habilidades, para 
selecionar e para a cidadania –, os quais a autora avalia 
como insuficientes ou incompletos para atender àquelas 
expectativas.

Após se contrapor a esses propósitos, Kuhn apre-
senta duas escolas públicas da cidade de Nova Iorque 
com realidades contrastantes que fornecerão as evidências 
empíricas para as discussões nos capítulos seguintes. A 
primeira, uma escola na região central da cidade frequen-
tada principalmente por estudantes afro-americanos e his-

Título pleno em português: Educação para o Pensar.

Título pleno em inglês: Education for Thinking.

Flora Albuquerque Matos, psicóloga e mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade 
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Certas perguntas sobre educação são difíceis responder, outras são quase 
impossíveis. Em seu livro mais recente, Deanna Kuhn, professora de Psicologia da 
Educação da Universidade Columbia – Nova Iorque, não deixa de lado nenhuma delas. O 
livro aborda todo o seu projeto de pesquisa e é resultado de uma trajetória de mais de vinte 
anos de estudos empíricos, os quais permitiram à autora responder consistentemente 
qual é o principal propósito da Educação, assim como dissertar  a respeito de quais 
habilidades são primordiais para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Kuhn constrói a sua proposta relacionando diretamente objetivos educacionais e 
habilidades necessárias ao desenvolvimento dos estudantes. Por um lado, pressupõe 
que a escola não se justifica em si mesma, sendo uma instituição que faz alusão a um 
mundo além dela. A autora defende que a escola faz referência à vida dos estudantes e, 
por isso, o propósito central da Educação deve ser preparar os alunos para as demandas 
e oportunidades da vida. Por outro, argumenta que os diversos cenários da vida 
requerem que os estudantes sejam capazes de adquirir novos conhecimentos (aprender 
a conhecer), e tenham a capacidade de produzir suas próprias ideias a respeito de um 
tema (aprender a pensar). Finalmente, fechando essa relação entre escola e vida está a 
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pânicos, identificados pela autora como uma população em 
desvantagem ante a realidade social da cidade. A segunda 
se localiza no subúrbio, e seus estudantes têm pais com 
elevado nível de qualificação, caracterizados como uma po-
pulação em vantagem.

As duas seções centrais do livro, a segunda e a 
terceira, observam a mesma sequência lógica e discorrem 
respectivamente sobre a investigação e a argumentação. 
Primeiro, Kuhn escreve que atividades de investigação e de 
argumentação já eram implementadas pelos professores das 
duas escolas analisadas. Apesar de apresentarem cenários 
sociais completamente diferentes, a autora observa que am-
bas as escolas não eram bem-sucedidas no oferecimento 
a alunos de atividades investigativas e argumentativas que 
correspondem ao nosso Ensino Fundamental II.

Em seguida, a autora discorre a respeito dos meca-
nismos psicológicos em jogo quando há o engajamento dos 
alunos nessas atividades. Segundo Kuhn, investigar consis-
te em coordenar teoria – conjunto de entendimentos prévios 
– e evidência – dado novo que tem o poder de confirmar ou 
negar o entendimento anterior. A autora explica que, se essa 
coordenação não for considerada, os alunos tenderão a usar 
os dados para reafirmar aquilo em que acreditam, pois re-
conhecer seu próprio pensamento como um dos possíveis 
e avaliá-lo ante a evidências é uma habilidade que precisa 
ser desenvolvida.

Argumentar também consiste em coordenar alguns 
fatores: além de articular informações externas e a própria 
perspectiva, o indivíduo precisa considerar ainda a pers-
pectiva de outro. Nas escolas, a autora verificou que, ao se 
deparar com a perspectiva do outro, os estudantes, ou toma-
vam-na como sua própria, ou condicionavam-na à sua, mui-
tas vezes distorcendo-a para confirmar o seu ponto de vista. 
Para o desenvolvimento das capacidades argumentativas, 
Kuhn afirma  que em um diálogo é preciso que o indivíduo, 
além de defender o seu próprio ponto de vista, expondo-o e 
lançando argumentos para fortalecê-lo, também compreen-
da a perspectiva do outro e se utilize de contra-argumentos 
com o objetivo de enfraquecê-la.

Em terceiro lugar, essas seções se encerram com 
sugestões de atividades para o desenvolvimento de habili-
dades investigativas e argumentativas. Para a investigação, 
Kuhn propõe o trabalho com um modelo de causa e efeito, 
o qual possibilita confrontar os estudantes com dados que 
permitem a eles criar uma pergunta, testar variáveis e ob-
ter afirmações justificadas. Quanto à argumentação, Kuhn 
afirma que os professores tendem a construir modelos de 
debates em sala de aula nos quais os alunos se dirigem so-
mente ao professor. Em contraposição a este tipo de manejo 
da argumentação, a autora propõe uma metodologia deno-
minada argumentação dialógica, que enfatiza a importância 
de criar em sala de aula uma conversação autêntica, em que 
os alunos conversem uns com os outros e assim tirem de 
foco o professor.

Finalmente, o livro  conclui com um panorama futuro, 
refletindo sobre o que significa ser uma pessoa educada. 
Ao focar o desenvolvimento das habilidades investigativas 

e argumentativas, Kuhn retira o foco das conquistas intelec-
tuais já alcançadas por um estudante como um indicador de 
educação e aponta o potencial intelectual como uma medida 
mais coerente. Neste sentido, ser educado não se refere a 
quanto um estudante sabe a respeito de um tema, mas à 
habilidade de reconhecer o que outros pensaram a respeito 
do tópico e de produzir conhecimento por si mesmo.

De forma geral, a leitura do livro fornece ideias inspi-
radoras tanto para o trabalho em sala de aula quanto para 
o cenário educacional brasileiro. Mesmo descrevendo a 
realidade estadunidense, é possível uma identificação com 
os desafios educacionais apresentados e com as soluções 
encontradas, principalmente porque o relato ocorre sem 
exaltar ou menosprezar os contextos escolares: por um lado, 
uma escola com desafios de diversas ordens e, por outro, 
uma escola de excelência que não está isenta de problemas 
pedagógicos. O que Kuhn coloca em xeque é se há realmen-
te uma distância significativa entre esses alunos em termos 
cognitivos. As evidências fornecidas pela autora sugerem 
que o foco no acúmulo de conhecimentos, visando à entrada 
nas melhores universidades, característica frequentemente 
encontrada nas escolas de excelência no Brasil, está longe 
de ser um propósito educacional suficiente e capaz de permi-
tir o melhor desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Apesar de o foco no acúmulo de conhecimentos ser 
um problema antigo, Kuhn não se restringe a identificá-lo, 
mas fundamenta sua oposição a esse modelo e se preo-
cupa em apresentar um projeto educacional coerente com 
as suas reivindicações. Possibilitar que os estudantes se 
engajem em atividades de investigação e argumentação 
apresenta-se como uma proposta educacional pertinente 
porque, ao mesmo tempo possibilita o ensino de conteúdos 
escolares e permite que os alunos tenham papel ativo na 
construção de conhecimentos que se estendem para além 
do âmbito escolar.

Não obstante, Kuhn relata como, em ambas as es-
colas, professores bons e bem-intencionados muitas vezes 
falham em desenvolver em seus alunos habilidades investi-
gativas e argumentativas. Apesar de o livro fornecer indícios 
de que um professor, dentro do seu planejamento de ensino, 
poderia administrar o desenvolvimento dessas habilidades 
sem mudanças curriculares grandiosas na escola, pode-se 
afirmar que o projeto demanda no mínimo um cuidadoso 
programa de formação de professores.

Um exemplo: a autora, após ter descrito o sucesso 
do modelo computacional de ensino por investigação ideali-
zado por ela na escola em vantagem, relata como precisou 
adaptar esse modelo à outra escola, onde os alunos não 
viam o computador como uma ferramenta facilitadora. O 
computador foi substituído, então, por cartazes, e a ativi-
dade foi dividida em etapas dirigidas por monitores. Kuhn 
demonstra como essa adaptação foi pertinente à realidade 
dos estudantes, que obtiveram índices de desempenho 
completamente diferentes nas duas situações. A maneira 
como manejou a situação leva à reflexão sobre: a) como 
é possível utilizar outros recursos para a mesma atividade, 
mantendo-se o objetivo principal; b) como é necessário 
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adaptar as atividades para um público específico; e c) como 
um modelo padrão de ensino não serve a todos os contex-
tos, demandando pesquisa e preparação dos professores. 

Apesar de não haver no livro um plano para formação 
de professores, é possível perceber que Kuhn demonstra 
uma constante preocupação com as implicações operacio-
nais e pedagógicas da sua proposta. Não é uma tarefa fácil 
para um acadêmico transferir os avanços teóricos e con-
ceituais da sua área de conhecimento para o emprego de 
práticas educacionais consistentes com a reflexão teórica, 
por isso o livro se constitui em uma real contribuição à Psi-
cologia da Educação.

Em relação à teoria psicológica, Kuhn assume uma 
perspectiva interacionista a respeito do desenvolvimento hu-
mano. Logo na introdução do livro a autora se aproxima de 
uma visão exógena do desenvolvimento, quando concebe 
o pensamento como uma atividade social, distanciando-se 
do conceito de pensamento como algo individual e interno. 
Ao mesmo tempo, postula a existência de quatro níveis cog-
nitivos – realistas, absolutista, relativista e avaliativo – que 
os alunos precisam percorrer em direção à compreensão 
epistemológica madura, o que a aproxima de uma visão 
endógena do desenvolvimento; porém não fica claro no livro 
como essas etapas cognitivas cronologicamente organiza-
das se conectam com a postulação de que o pensamento é 
uma atividade social.

Pelo nível de sofisticação teórica de todo o livro, é 
ingênuo acreditar que se trate de desconhecimento ou de 
inconsistência teórica. Kuhn está diante de um grande ques-
tionamento da Psicologia: por um lado, considera as particu-
laridades de cada escola e sala de aula analisada, admitindo 
a cognição como dependente do contexto; por outro, postula 
a necessidade de pré-requisitos individuais para o sucesso 
das atividades, como a presença de valores intelectuais. 
Essa controvérsia não passa despercebida; a autora indica 
na conclusão que toma uma posição intermediária e contro-
versa a respeito do debate sobre se as habilidades cognitivas 
são independentes ou dependentes do contexto, incentivan-
do o desenvolvimento de mais pesquisas sobre o tema.

Apesar das controvérsias a respeito de como o de-
senvolvimento é constituído, a publicação de Kuhn vem 
favorecer o enriquecimento das discussões a respeito deste 
tema. Não é incomum encontrar propostas educacionais 
que incentivam a mudança curricular, propondo muitas ve-
zes o foco na liberdade e no interesse dos estudantes, mas 
não especificam exatamente como essa mudança permitiria 
o efetivo desenvolvimento cognitivo dos alunos. O projeto 
Educação para o Pensar convence sobre a importância da 
investigação e da argumentação, habilidades vinculadas a 
uma maneira objetiva de formular ideias sobre o mundo que 
demandam para seu desenvolvimento atividades viáveis que 
estão de acordo com o histórico de práticas educacionais.
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Esta conferência propõe o compromisso ético-político 
da Psicologia na Educação como expressão da Psicologia 
Histórico-Cultural e de sua referência teórico-metodológica, 
o Materialismo Histórico-Dialético, com o objetivo de superar 
as concepções que referendam a adaptação dos indivíduos 
ao contexto social, característica ainda hegemônica da Psi-
cologia Escolar como conhecimento e como atividade práti-
ca. Para tanto, explicita de que compromisso ético-político, 
de que educação e de que psicologia escolar é possível tra-
tar no contexto do Materialismo Histórico-Dialético e defende 
a emancipação como finalidade da Psicologia. Apresenta 
as implicações dessa concepção no contexto da educação, 
delimitando a intervenção do psicólogo em instituições edu-
cativas  e quanto à queixa escolar. Conclui que, na perspec-
tiva histórico-cultural, a Psicologia Escolar e/ou da Educação 
constituem a dimensão educativa da formação do psicólogo.

Para iniciar, proponho que se acompanhe uma análi-
se sobre as manifestações desencadeadas recentemente no 
Brasil pelo movimento “Passe Livre”, publicada pelo profes-

sor Ivo Tonet, da Universidade Federal de Alagoas. Seu texto 
é extremamente esclarecedor quanto ao compromisso ético-
-político presente em tais manifestações. Dele extraí alguns 
trechos que põem o tema do congresso e da minha conferên-
cia em relação com a realidade brasileira do momento e que 
justificam a atualidade do referencial teórico-metodológico 
aqui proposto.

Falemos do compromisso ético-político nos 
movimentos sociais atuais, conforme o professor 
Ivo Tonet (2013). ** 

Como pano de fundo do que ocorre hoje no Brasil, 
numa retrospectiva histórica, o autor aponta a “vitória esma-
gadora do capital sobre o trabalho [...] com a consequente in-
tensificação da exploração da classe trabalhadora e a perda 
de horizonte revolucionário (substituído pelo “aperfeiçoamen-
to da atual ordem social” como horizonte mais presente) [...]”.
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Isso explica por que, em vez de lutar “contra o capital 
e o Estado”, a classe trabalhadora e os movimentos sociais 
lutam “com o capital e o Estado” para a conquista de melho-
rias pontuais, nunca colocando em questão a “ordem social 
capitalista”. Coloca o autor:

“[...] As ideias de revolução, de socialismo, de supera-
ção de toda exploração e dominação do homem pelo homem, 
de construção de uma sociedade realmente igualitária foram 
substituídas pelas ideias de reforma, democracia, cidadania, 
universalização dos direitos, melhorias gradativas [...]”.

“[...] Este conjunto de circunstâncias gerou uma ideo-
logia profundamente conservadora e individualista [...]”.

Resumindo, vivemos historicamente:

a “substituição de horizonte revolucionário por hori-
zonte reformista”;

a “descrença na possibilidade de mudar o mundo na 
sua totalidade e o apego a reformas pontuais”;

a “sensação de impotência diante dos problemas so-
ciais”;

a “ideia de que todas as lutas deveriam confluir para 
o Estado, ou para tomá-lo e, supostamente, colocá-lo a ser-
viço das classes populares ou para arrancar dele melhorias 
pontuais”;

“O acento na ação individual e eleitoral em substitui-
ção à luta coletiva”; a identificação do socialismo com falta 
de “liberdades democrático-cidadãs”, “com ditadura”, “com 
partido único e todo-poderoso”, “com supressão de toda pro-
priedade [...] sobrando apenas a busca do aperfeiçoamento 
da democracia e da cidadania [...]”. 

Situando o caso brasileiro, o professor destaca a che-
gada do governo instituído na contemporaneidade ao poder, 
marcada pela aparente oposição aos interesses do capital. 
Isso gerou expectativa de mudanças substanciais e o pacto 
entre o capital e o trabalho como solução para os problemas 
sociais, mas nenhuma mudança estrutural ocorreu.

Temos assistido às privatizações (concessões, par-
cerias público-privadas, isenções fiscais, mercantilização 
de tudo, corte dos gastos públicos, privatização do serviço 
público, fortalecimento de interesses privados) e as políticas 
sociais compensatórias.

Na esfera política esse comportamento tipicamente 
burguês é marcado por alianças, corrupção, utilização de 
bens públicos para fins privados, manipulação das massas 
com fins eleitoreiros, criminalização das lutas sociais, favo-
recimento de grandes grupos empresariais. As consequên-
cias disto são o agravamento dos problemas sociais e a 
insatisfação descrédito em relação às instituições políticas, 
a despolitização, a alienação e o apassivamento, a confusão 
ideológica e política, a percepção da enorme desigualdade 
social, o aumento da inflação, a deterioração do serviço pú-
blico e gastos com a construção e a reforma de estádios de 
futebol, impostos abusivos x o que é recebido em troca: a 
violência... Diante deste contexto, explode insatisfação de 
toda a população e de inúmeros setores.

Enfim, o aumento do transporte foi a gota d’agua.

Mas, atenção! De acordo com o professor Ivo “a falta 
[...] de esclarecimento acerca das causas mais profundas dos 
problemas sociais pode facilmente tornar essas massas pre-
sa de grupos reacionários e/ou de indivíduos “salvadores””. A 
ausência da “classe operária” organizada nesse movimento, 
porque atrelada “ao Estado [...] enfraquece as lutas surgidas 
nas organizações partidárias e nos movimentos sociais”. 

“Tudo isso contribui para iludir as massas, fazendo-as 
acreditar que a resolução dos problemas sociais centra-se 
em questões éticas contra a corrupção, contra a malver-
sação de recursos públicos; em questões administrativas, 
como melhorar os gastos dos recursos públicos e diminuir os 
impostos; questões políticas baseadas na ideia de reforma 
política para conquistar o Estado e/ou reformas realizadas 
pelo Estado [...]”.

As questões ético-políticas, se assim colocadas, ad-
mitem soluções circunstanciais, somente encontradas no 
contexto do capitalismo, mas a resolução desses problemas, 
cuja essência explica/extrapola o âmbito difuso que assu-
mem nesse contexto, porque entendidos como problemas 
universais, “só pode ser encontrada com a superação radical 
do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista.”; 
e nesse caso, é a classe trabalhadora que continua sendo 
o sujeito fundamental das transformações almejadas, mas 
para isso é preciso que ela esteja organizada política e ideo-
logicamente contra o capital e contra o Estado. 

Aqui a discussão sobre o compromisso ético-político 
atualiza a concepção materialista histórico-dialética que en-
contrei no Dicionário do Pensamento Marxista sobre o tema, 
sem descaracterizá-lo (sem pós-modernizá-lo!!!). **

Sobre o verbete ética na perspectiva do Materialismo 
Histórico-Dialético, no referido dicionário, 
encontramos em síntese o que se segue.

A moral própria à economia capitalista não garante 
a emancipação, uma vez que essa forma de organização 
produz:

“a exploração do homem pelo homem”;
“a reificação das relações sociais entre os seres hu-

manos como relações entre coisas”;
“a destruição dos pressupostos vivos de toda a produ-

ção (a natureza e a humanidade)”.
Nesse caso, a moral admite apenas questões ético-

-administrativas e/ou políticas próprias às circunstâncias, de 
que são exemplos as bandeiras levantadas contra a corrup-
ção e a malversação de recursos públicos, por menos impos-
tos, pela conquista do Estado (para ser mais representativo) 
e por reformas políticas. Essa moral é subjetiva, genérica/
geral: uma moral de aparência.

O dicionário vai a Marx para afirmar que o socialismo 
proposto pelo autor “não se baseia numa exigência moral 
subjetiva, mas em uma teoria da história”. A sociedade capi-
talista da época de Marx (e nem mesmo a de hoje) não pode 
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ser a meta final da história, pelas consequências que produz. 
Então a moral subjetiva é impotente (insuficiente) para dar 
conta dessa meta. O resultado da evolução histórica deve 
ser a emancipação da humanidade, do proletariado.

Para Marx (1989), no socialismo a moralidade não 
se faz necessária porque os interesses privados e os inte-
resses gerais da humanidade devem coincidir. “Se o homem 
é formado pelas circunstâncias, estas devem ser formadas 
humanamente”.

Para Engels, trata-se de processo progressivo, pois 
“a moral do proletariado vitorioso acabará por se tornar a 
moral universal da humanidade”.

Assim, “As transformações da teoria ética marxista 
estão relacionadas com transformações na teoria da história 
e nas próprias circunstâncias históricas”, portanto não são 
normas próprias à economia capitalista (superam-nas no 
sentido da emancipação das condições nesse caso impostas 
aos indivíduos).

A tese aqui é que a sociedade comunista é moral-
mente superior à existente, e isso põe a questão da relação 
entre os meios e os fins no contexto da ética (a justificação 
do mal como meio inevitável para a realização do progresso 
não procede). “Há meios que são, por princípio, inadequados 
para a consecução de um objetivo moral”; são inadequados 
a uma sociedade de indivíduos emancipados. O socialismo 
utópico, cristão, e os movimentos contemporâneos como 
esses analisados por Ivo Tonet podem ser revolucionários 
apenas em um ou outro aspecto (político, mas não social).

No campo da política, a defesa de Marx e Engels é 
pela revolução acompanhada de transformação social, o que 
não ocorre em nenhum desses casos - seja nos socialismos 
reais seja no dos movimentos contemporâneos. 

A revolução política tem que ser acompanhada de 
transformação social. Não basta denunciar/criticar a reali-
dade, é preciso transformá-la. É preciso explicar/entender a 
corrupção, os altos impostos, enfim todas as bandeiras ge-
néricas, a aparência que é suficiente para a moral subjetiva. 
Ir à essência dos fenômenos exige instrumentos teóricos dos 
quais os indivíduos foram expropriados em sua formação.

É esse compromisso ético-político (delimitado nas es-
pecificidades do conhecimento em questão) que buscamos 
ao propor a atividade do psicólogo escolar como expressão 
da Psicologia Histórico-Cultural.

Visando à concretização desse compromisso ético-po-
lítico na atividade teórico-prática do psicólogo na Educação, 
vou defender aqui a tese que orienta e organiza o trabalho de 
nosso grupo de estudos do LIEPPE, sediado no IPUSP.

A tese “propõe que o método Materialista Histórico 
Dialético é o diferencial da teoria Histórico-Cultural 
porque permite explicar a realidade e as possibilidades 
concretamente existentes para a sua transformação, 
desde que a finalidade seja a superação daquelas 
condições ou circunstâncias particulares de 
objetivação/apropriação alienada no sentido da 
humanização, ou seja, no sentido da constituição da 
socialidade dos indivíduos”. ***

Por socialidade aqui se entende a constituição da 
condição universal nos indivíduos singulares, como marca 
do processo de humanização ou apropriação. por indivíduos 
singulares. daquilo que o gênero humano elaborou, tendo a 
relação indivíduo-sociedade como mediadora.

Com essa tese, defende-se que, no caso da Psico-
logia Histórico-Social, o compromisso ético-político se ex-
pressa por meio do método materialista histórico-dialético, 
porque a epistemologia materialista histórico-dialética veicu-
la uma visão de homem e de sociedade numa concepção 
ética: uma visão gestada no marco de uma nova sociedade 
para analisar/explicar/transformar a atual. Tal visão implica a 
construção de uma ordem social que assegure a todos os ho-
mens um presente e um futuro dignos e exige compromisso 
pessoal e com a construção de um conhecimento científico 
capaz de permitir que o homem se objetive de forma social 
e consciente.

Essa é a referência teórico-metodológica dos autores 
da Psicologia Histórico-Cultural (Luria, Leontiev e Vigotski), 
por inúmeras razões considerada como inadequada, ultra-
passada e até mesmo ideológica - enfim, não compreendida 
na atualidade.

Atenção: “É usual ouvirmos que o materialismo 
histórico-dialético é uma concepção tão ideológica quanto 
qualquer outra concepção científica; no entanto, o concei-
to de ideologia usado nessa desqualificação do marxismo 
refere-se a um conceito de senso comum, desconsideran-
do, na perspectiva de Marx, que o pensamento ideológico é 
aquele que visa dissimular a dominação de uma classe sobre 
a outra por meio do ocultamento de uma situação particular 
conferindo-lhe aparência de universal”.

Terminada essa longa mas necessária introdução, 
proponho as categorias do método materialista histórico-
-dialético que têm implicações imediatas para a Psicologia 
Histórico-Cultural, enfocando as proposições de Vigotski 
para transformar o método de Marx em “O Capital” que falta 
à psicologia. Finalmente, destaco a investigação/intervenção 
do psicólogo escolar como expressão dessa perspectiva.

Vamos às categorias do método materialista histórico-
-dialético que garantem à Psicologia Histórico-Cultural o 
compromisso ético-político com a emancipação naqueles 
aspectos que lhe são específicos como ciência. ***

Para Marx, conforme Betty Oliveira (2005), a referên-
cia sobre o humano no homem não está na essência divi-
na ou subjetiva, nem na essência biológica ou no meio/na 
experiência (na relação indivíduo-sociedade), mas está no 
trabalho como intercâmbio homem/natureza.

O trabalho, enquanto atividade mediadora do proces-
so de humanização e como primado ontológico para compre-
ender a humanização é uma categoria importante do método 
materialista histórico-dialético porque aponta para a supera-
ção de sua condição como atividade produtora de mais-valia 
no contexto da economia capitalista.

É na execução do trabalho como atividade principal 
que o homem toma para si os bens elaborados pelo conjunto 
dos homens (gênero humano) e os fenômenos da natureza, 
fazendo deles órgãos de sua individualidade. Desse modo, 
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desenvolve a consciência humana e participa do desenvolvi-
mento/transformação do ser da realidade e objetiva-se como 
ser humano (universal); e como a alienação é a característi-
ca constitutiva do trabalho na economia capitalista, então a 
emancipação almejada depende da superação dessa condi-
ção (alienada) em todos os níveis de relação com o trabalho 
(na relação com a execução, com o seu produto, com o con-
junto de atividades/gênero e na relação entre os homens).

O caráter material da existência é também importan-
te, pois permite afirmar o modo de produção da existência 
como elemento explicativo e constitutivo do processo de 
humanização, já que para essa concepção, são as relações 
de produção que, na economia capitalista, determinam o 
conteúdo e a forma da relação entre os homens, determinam 
a “consciência dos homens”, o seu ser.

O caráter histórico do desenvolvimento humano 
configura-se como outra categoria da concepção marxiana 
que orienta a Psicologia Histórico-Cultural, pois se as mu-
danças históricas da sociedade e da vida material produzem 
mudanças na consciência e no comportamento humano, 
então a historicidade é dimensão essencial da formação do 
psiquismo humano, conforme entende Marta Shuar, (1990).

Como se pode observar, o trabalho, o caráter material 
da existência humana e a historicidade são categorias onto-
lógicas para a compreensão do processo de humanização na 
perspectiva do Materialismo Histórico-Dialético; porém essas 
categorias só podem ser assim compreendidas por meio 
da lógica dialética, a lógica de conhecimento e de explica-
ção da realidade peculiar a essa perspectiva e à Psicologia 
Histórico-Cultural.

O processo de conhecimento sobre a realidade per-
mite reconhecer o movimento e as contradições nas rela-
ções entre os homens e suas formas de organização. Para 
Vigotski (1996), “é a ciência em geral, universal ao máximo”.

A lógica dialética materialista e histórica pressupõe 
as leis da realidade transformadas em leis do pensamento 
por meio das categorias universalidade e mediação, e as leis 
da contradição, da negação da negação e da transformação 
da quantidade em qualidade. Desse modo, as leis do pensa-
mento são formas psíquicas do reflexo da realidade, são a 
apropriação do real pelo pensamento e sua transformação 
em ideal no psiquismo humano mediado pelas significações 
socialmente compartilhadas.

Para a lógica dialética, o processo de conhecimento 
ocorre por meio de dois movimentos: do real concreto ao 
abstrato, por meio de conceitos, categorias e relações gerais, 
e do abstrato ao concreto no pensamento como uma “[...] 
rica totalidade de determinações e relações diversas” (Marx, 
1989).

A lógica dialética pressupõe a relação singular-parti-
cular-universal em qualquer dimensão da produção humana 
(Oliveira, 2005). Como pressuposto da lógica dialética, essa 
relação do singular-particular-universal permite entender a 
realidade como uma condição particular, mediadora entre as 
condições singulares e universais de humanização. Aqui é 
possível pensar na superação da condição atual de humani-
zação que ocorre por meio da alienação.

No caso da constituição do gênero humano, “o sin-
gular é entendido como o indivíduo que, para se emancipar, 
precisa relacionar-se com os bens materiais e intelectuais 
produzidos pelo conjunto dos homens”; “O universal é o gê-
nero humano que, quando objetivado e apropriado pelos ho-
mens individualmente, constitui-se como a meta máxima de 
humanização. Esta é a condição ineliminável, a possibilidade 
de emancipação pela apropriação da produção humana e 
não pela condição de submissão às circunstâncias de explo-
ração do homem pelo homem”, e “O particular é o elemento 
mediador, a sociedade, as circunstâncias por meio das quais 
os indivíduos singulares relacionam-se com o gênero. São 
as condições instituídas historicamente que dão a forma e 
o conteúdo a partir dos quais o indivíduo relaciona-se com 
o gênero humano. O particular não representa o gênero hu-
mano, dele apenas mantém a parte necessária para validar 
o movimento de exploração. Mas, devido ao processo de 
alienação, é tomado como sendo o gênero, a categoria geral. 
Na sociedade de classes, o particular é alienante e alienador. 
A emancipação é entendida como emancipação meramente 
política, a liberdade é a de mercado e a adaptação é o princi-
pio fundamental nas condições particulares”. 

A alienação é a condição de todos os indivíduos no 
modo de produção capitalista.

No contexto do conhecimento, essa relação dialética 
do singular-particular-universal requer atenção às dimensões 
ontológica (condições históricas e universais de constituição 
da atividade humana), gnosiológica e epistemológica (teorias 
que explicam, respectivamente, a origem do conhecimento 
em geral e do conhecimento científico) e lógica (como se 
desenvolve o pensamento).

A atenção a essas dimensões do conhecimento e o 
movimento expresso pela relação dialética do singular-par-
ticular-universal permitiram aos psicólogos russos propor a 
Psicologia Histórico-Cultural com a finalidade de superar as 
teorias psicológicas hegemônicas de sua época.

Vejamos algumas proposições de Vigotski para trans-
formar o método de Marx em “O Capital” que falta à Psico-
logia. ***

Uma das grandes contribuições de Vigotski para 
a Psicologia foi a apropriação do Materialismo Histórico-
-Dialético como mediação para a formulação da Psicologia 
Histórico-Cultural sem desconsiderar que o sistema catego-
rial e o caráter do conhecimento na filosofia e na psicologia 
são diferentes.

O autor defende a tese de que falta à Psicologia o seu 
“Capital”, uma teoria geral que, ao dialogar com as diferen-
tes concepções, permita compreendê-las como mediadoras 
entre o saber da Psicologia e o conhecimento em suas di-
mensões ontológica, gnosiológica, epistemológica e lógica, 
buscando a explicação do real de forma objetiva.

“O método Materialista Histórico-Dialético leva o autor 
a explicar que as mudanças ocorridas no contexto das várias 
psicologias encerram-se no âmbito da teoria, respondendo 
apenas à dimensão epistemológica. É isso que faz aborda-
gens, na aparência diferente, terem finalidades semelhantes, 
já que sua lógica de desenvolvimento é sempre a mesma – a 
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lógica formal, por meio da qual a psicologia separa-se das 
demais áreas do conhecimento. Além disso, tais teorias não 
consideram a sociedade como uma mediação, como uma 
particularidade, mas sim como a meta máxima de constitui-
ção do indivíduo. Nesse caso, seu objetivo é a adaptação dos 
indivíduos às circunstâncias atuais, e não a transformação de 
ambos para superar a condição alienada que caracteriza o 
trabalho na sociedade de classes”.

“[...] Vigotski trouxe para a realidade da psicologia a 
relação do indivíduo singular com o gênero humano, mediada 
pelas condições particulares, o que lhe faz explicar a história 
de constituição da psicologia, explicitando elementos impor-
tantes para a superação de sua condição como conhecimen-
to parcial, expresso nas teorias psicológicas, na direção de 
sua constituição como teoria geral”. Aqui a relação singular-
-particular-universal tem, nas várias teorias psicológicas já 
constituídas, os elementos mediadores entre o conhecimento 
em geral e a Psicologia Geral como o “Capital” da Psicologia.

Tal investigação tem a finalidade de explicar como 
a Psicologia constitui-se no momento atual, propondo ele-
mentos que tornam possível entender em que ela deve se 
constituir para responder ao seu lugar no processo de huma-
nização dos indivíduos.

Para dar conta dessa tarefa, o autor propõe alguns 
princípios necessários à investigação das funções psicoló-
gicas superiores. Um deles é a análise de processos psi-
cológicos, e não apenas de produtos do desenvolvimento 
psicológico (tomados como objetos ou situações isoladas). 
É preciso investigar e compreender como determinado fenô-
meno se desenvolve na história social dos indivíduos.

Outro princípio refere-se à explicação dos fenômenos 
para superar a mera descrição e compreender os fenômenos 
em sua essência (buscando sua gênese e as bases dinâmi-
co-causais).

A investigação do “comportamento fossilizado” é ou-
tro princípio proposto por Vigotski para buscar aqueles com-
portamentos que, por terem perdido sua origem e aparência 
externa e por terem sido automatizados, não revelam a sua 
natureza interna, dando a impressão de comportamentos na-
turais. Levantar a história, a gênese desses comportamentos 
permite entender seu processo de transformação.

Esses princípios que constituem o projeto de Psicolo-
gia do autor tornaram possível:

-- redefinir seu objeto de estudo: a Psicologia é a ci-
ência que estuda como o mundo objetivo (da arte, dos instru-
mentos de trabalho e da indústria) medeia a constituição dos 
indivíduos (Shuare, 1990); ou seja, o objeto da Psicologia é 
o desenvolvimento histórico do psiquismo humano; e isso 
só foi possível graças à ênfase no caráter mediatizado do 
psiquismo humano proposto pelo autor;

-- entender o psiquismo como reflexo psíquico da 
realidade;

-- delimitar as unidades de análise do psiquismo vi-
sando às unidades mínimas que conservam as propriedades 
do todo complexo;

-- explicitar o método genético experimental para che-
gar à gênese da constituição das funções estudadas;

-- entender o conceito de Zona de Desenvolvimento 
Próximo;

-- entender a atividade psicológica mediada como a 
base do movimento de apropriação da realidade objetiva, 
sendo essa atividade mediada a unidade de construção da 
consciência.

“A importância atribuída pelo autor à atividade media-
da na constituição do psiquismo humano resgata a essência 
do método materialista histórico-dialético ao trazer a sociali-
dade como condição ineliminável de constituição do homem 
como ser genérico”.

“Ao considerar a historicidade e a totalidade no estu-
do da constituição e do desenvolvimento humano, a obra de 
Vigotski é a manifestação do método Materialista Histórico 
Dialético na Psicologia e, ao mesmo tempo, é a produção 
teórica que expressa a compreensão da constituição e de-
senvolvimento do homem como ser social (universal) e não 
como indivíduo alienado”,  fruto das circunstâncias atuais e 
a ela submetido.

Esse é o compromisso ético-político do Materialismo 
Histórico-Dialético, agora expresso como conteúdo da Psi-
cologia.

Resta-nos explicitar/explicar o contexto de intervenção 
do psicólogo na Educação como expressão dos princípios e 
categorias do método materialista histórico-dialético, trans-
formado em conteúdo da Psicologia Escolar, enfocando as 
respostas possíveis quanto às demandas da Educação. ****

O referencial da Psicologia Histórico-Cultural até aqui 
proposto permite-nos explicitar espaços muito bem delimi-
tados para a psicologia e para a educação no contexto da 
formação histórico-cultural dos indivíduos. Há uma afirmação 
de Rubinstein, resgatada por Davidov (1988), segundo a qual 
o objeto da psicologia é constituído pelas leis do desenvolvi-
mento do psiquismo e o processo pedagógico é sua condição.

O objeto da pedagogia é constituído pelas leis especí-
ficas da educação, do ensino. As propriedades psíquicas nos 
diferentes níveis de desenvolvimento são condições a serem 
consideradas: “O que para uma destas ciências é objeto, 
para a outra atua como condição”.

Qual tem sido a postura do psicólogo em contextos 
de escolarização?

Historicamente, o psicólogo faz a Psicologia aconte-
cer na escola, ou o que é tão inadequado quanto, e defende 
a desescolarização. Atua como se fosse possível substituir 
o foco da ação do professor pelo objeto da Psicologia. Des-
se modo, a Psicologia tem justificado espaços corporativos 
ao psicólogo na Educação, muitas vezes denominados de 
Psicologia Escolar (diante da pergunta “por que o aluno não 
aprende?”, ele posiciona-se como um “resolvedor de proble-
ma” e valida/justifica/atualiza o status quo da Educação e da 
própria Psicologia como ciência).

Nosso desafio aqui é romper com essa realidade de 
trabalho, propondo encaminhamentos que permitam estru-
turar/explicitar a psicologia como uma condição que preci-
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sa ser considerada pelo professor (um conhecimento a ser 
apropriado pelo professor - lembrando que não se trata de 
qualquer concepção de Psicologia, nem de Educação).

Para a perspectiva Histórico-Cultural

A psicologia é a ciência que se propõe a explicar 
como, a partir do mundo objetivo, constrói-se o mundo sub-
jetivo do indivíduo - portanto os processos de subjetivação/
objetivação/apropriação do mundo social dos indivíduos são 
o objeto da psicologia e o espaço de mediação na atividade 
do psicólogo.

A aprendizagem escolar é a principal atividade para 
garantir o processo de humanização dos indivíduos, porque 
possibilita e movimenta o processo de desenvolvimento do 
pensamento, tendo a linguagem, a consciência e as emo-
ções como mediadoras dessa ação.

O objeto de estudo/intervenção da psicologia na edu-
cação é o modo como a aprendizagem é determinada pela 
educação e pela descoberta das leis psicológicas que regem 
esse processo.

A atividade do psicólogo consiste em mediar a aná-
lise e a descrição da relação entre o processo de produção 
das demandas escolares e/ou educativas e os processos de 
subjetivação/objetivação dos indivíduos nelas envolvidos. 
O psicólogo é o mediador no processo de compreensão e 
elaboração das condições necessárias para a superação da 
queixa/demanda, mediação necessária à superação das his-
tórias de fracasso e/ou sucesso.

A queixa/demanda é entendida como síntese de múlti-
plas determinações, portanto, a superação das condições nas 
quais se apresentam depende de uma ação comprometida e 
consciente de todos os envolvidos, mediada pelo psicólogo.

É preciso compreender que a demanda é uma repre-
sentação isenta de análise; portanto cabe propor o resgate 
da essência do que foi apresentado como demanda por meio 
da investigação/explicação/ação conjunta.

A avaliação e a intervenção não podem se pautar por 
métodos que visem encontrar nos indivíduos ou em aspectos 
particulares a explicação para as demandas.

É a historicidade dos fatos apresentados como 
demanda que deve ser investigada.

Devem-se buscar conjuntamente as ações, os acon-
tecimentos, as concepções que produziram a demanda e 
motivaram o seu encaminhamento. Muda-se a pergunta! A 
pergunta “por quê?” imobiliza, paralisa o processo no pri-
meiro motivo. Deve-se perguntar sobre as condições, sobre 
as circunstâncias, para levantar todos os determinantes; as 
circunstâncias delimitam a história e a movem na direção das 
ações necessárias.

A avaliação tem caráter investigativo, e não classifica-
tório. Ela faz o resgate histórico das condições concretas que 
levaram à existência da demanda.

O desafio da intervenção é identificar as possibilida-
des concretamente existentes para a superação das condi-
ções que levaram à existência da demanda.

O psicólogo deve transformar em avaliação/interven-
ção o que os indivíduos envolvidos gostam/sabem/querem/
precisam fazer. Não deve exigir que as pessoasfaçam aquilo 
que ele (psicólogo) determina a priori , em função do que já 
sabe.

Com as crianças, o psicólogo observa nas atividades 
quais aspectos estão relacionados com a investigação e que 
elementos revelam o potencial de aprendizagem quando co-
locadas diante de situações-problema, de desafios.

Com as famílias/escolas, o psicólogo investiga as con-
cepções/hipóteses sobre a demanda: o que fazem para su-
perá-las e as expectativas; avalia e mobiliza os significados, 
as objetivações, os sentidos atribuídos ou a serem atribuídos.

Os professores apropriam-se do saber psicológico 
que hegemonicamente está presente em sua formação e 
na formação do psicólogo para compreender como é que, 
historicamente, esse saber foi sendo organizado para justi-
ficar o status quo da Psicologia e da Educação, por meio da 
ênfase em aspectos particulares dos indivíduos, das famílias 
ou do meio social, os quais admitem a pergunta “por quê?” e 
apontam para a ausência de compromisso da Psicologia com 
a condição multideterminada das circunstâncias nas quais os 
indivíduos se humanizam.

Também é fundamental no trabalho com o professor 
o acesso a fundamentos teórico-metodológicos que orientem 
um novo modo de pensar os processos de aprendizagem e 
de escolarização, tendo como consequência a possibilidade 
de concretizar novas condições de ensino (a culpabilização 
de indivíduos ou situações isoladas paralisa, não transforma o 
processo de ensinar e de aprender). O professor precisa com-
preender esses processos para reorientar suas estratégias. 

Enfim, é preciso trabalhar com a apropriação de co-
nhecimentos necessários à delimitação do lugar do educador 
como mediador entre os conteúdos escolares e o processo 
de aprendizagem dos alunos, à explicitação da condição de 
liberdade/autonomia do professor e do aluno, à seleção de 
conteúdos e métodos e à compreensão da relação entre de-
senvolvimento e aprendizagem.

Em destaque, vejamos como algumas dessas ques-
tões teóricas da Psicologia e da Educação se  expressam na 
prática concreta da escola.

-- No que tange à lógica dialética do Materialismo 
Histórico, o compromisso atribuído à psicologia de explicar 
aquilo que o homem é e aquilo em que ele pode vir a se cons-
tituir mediado pela educação escolar faz entender a urgência 
de aliar a competência técnico-pedagógica e o compromisso 
político com a transformação da realidade.

-- A compreensão da diferença entre a visão empírica 
e a visão concreta do aluno, acompanhada da constatação 
de que o aprendizado não é imediato depende da constitui-
ção das funções psicológicas superiores e da transformação 
de suas estruturas para ocorrer, como também de ações que 
respondam tanto às necessidades do aluno e do professor 
quanto dessas necessidades aliadas à formação da cons-
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ciência para garantir os motivos compatíveis com a apropria-
ção do saber que eleva a condição humana de ambos.

-- Trazida para a atividade do psicólogo e do profes-
sor, a relação entre o singular, o particular e o universal no 
contexto do Materialismo Histórico-Dialético e da Psicologia 
Histórico-Cultural faz superar a mera reflexão sobre os pro-
cedimentos e a prática imediata, ou um posicionamento me-
ramente político diante da realidade (o que tem caracterizado 
muitas formas tradicionais de ação) e leva à apropriação 
de um determinado conhecimento como mediador entre a 
ação de professores, psicólogos e demais participantes do 
trabalho (suas finalidades enquanto profissionais) e o modo 
de pensar sobre essa ação (suas finalidades enquanto indiví-
duos), e assim permite transformar o conteúdo e a forma de 
pensar sobre a realidade da psicologia e da educação.

É importante lembrar que a alienação ainda é a forma 
particular por meio da qual ocorre o nosso processo de hu-
manização, e que, por isso mesmo, nossas ações não podem 
ser entendidas como o fim, mas como uma parte do processo 
de intervenção. É preciso saber que a qualquer momento o 
trabalho pode ser interrompido. Neste caso, é preciso consi-
derar a realidade alienada e as possibilidades de criação de 
uma nova realidade, para superarmos os modelos teórico-
-práticos tradicionais ainda presentes na atuação/formação 
do psicólogo e do professor. 

Não se trata da defesa de qualquer teoria e nem de 
qualquer método. A realidade atual exige que o conhecimen-
to sobre o homem considere as dimensões das quais esse 
saber é expressão (desde a filosofia, até a ciência em geral 
e suas especificidades). Sem atentar para essas dimensões 
do conhecimento, justificamos a realidade.

No espaço da Psicologia na Educação, que na sua 
especificidade temos chamado de Psicologia Escolar, o 
compromisso ético-político aqui assumido põe uma finali-
dade comum à atividade de educadores e psicólogos: a de 
favorecer os processos de humanização e a apropriação da 
capacidade do pensamento crítico, pela via da educação da 
consciência do psicólogo (dimensão educativa de sua for-
mação) e da consciência do professor/educador (dimensão 
psicológica de sua formação). 

Poderíamos, então, concluir que o que se constitui 
como objeto da Filosofia e suas finalidades (o “porquê” e o 
“para quê” do processo de humanização dos indivíduos, as 
possibilidades concretamente existentes de constituição da 
condição universal nos indivíduos singulares como a marca 
do processo de humanização); e da Psicologia, a explicação 
de como a aprendizagem e o desenvolvimento permitem aos 
indivíduos, por meio da atividade educativa, tomar o controle 
consciente da realidade;

É uma condição para que a educação escolar possa 
dar conta de seu objeto a efetivação do ensino/aprendiza-
gem, por meio de recursos pedagógicos concretamente or-
ganizados pelo professor.

Destarte, as dimensões educativa e psicológica de-
vem estar presentes na formação do professor e do psicólo-
go, pois ambas estão presentes no processo de humaniza-
ção. A Psicologia Escolar não pode ser uma especialidade do 

psicólogo. Na perspectiva do Materialismo Histórico-Dialético 
e da Psicologia Histórico-Cultural, a Psicologia Escolar pre-
cisa ser transformada em dimensão educativa da Psicologia.

Para terminar, proponho a Psicologia Escolar como 
a dimensão educativa da Psicologia e o método materialista 
histórico-dialético como a garantia de que a emancipação de 
alunos, de professores e do próprio psicólogo, nas circuns-
tâncias atuais, é a dimensão ético-política entendida como 
finalidade expressa da Psicologia Histórico-Cultural. Trazida 
para a atividade do psicólogo e assumida como conhecimen-
to da Psicologia, a perspectiva materialista histórico-dialética 
transforma o conteúdo e a forma de pensar sobre a realidade 
da Psicologia e da Educação, no sentido da constituição da 
atividade consciente de todos os participantes desse proces-
so. Defendo, então, que a humanização seja o compromisso 
ético-político da Psicologia e da Educação.

Notas

*Transcrição da conferência de encerramento do XI 
Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, 
ocorrido em agosto de 2013, em Uberlândia, MG.

**As ideias aqui apresentadas são de autoria dos tex-
tos citados nas referências bibliográficas. 

***O conteúdo apresentado nos itens assim assinala-
dos encontra-se no texto “Teoria, método e pesquisa na psico-
logia histórico-cultural”, citado nas referências bibliográficas.

****O conteúdo apresentado nessa parte da con-
ferência encontra-se nos textos “A mediação da psicologia 
histórico-cultural na atividade de professores e do psicólogo” 
e “A atuação do psicólogo como expressão do pensamento 
crítico em psicologia e educação”, ambos citados nas refe-
rências bibliográficas.
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A educação de jovens e adultos (EJA), um dos es-
paços que o psicólogo é convidado a ocupar dentro da ins-
tituição escolar, tem-se mostrado uma demanda atual, além 
de um desafio. A EJA é uma modalidade do Ensino Funda-
mental destinada a jovens e adultos, com idade mínima de 
quinze anos para o ingresso, que não tiveram acesso ou 
não concluíram os estudos regulares na idade prevista pela 
legislação. Um dos aspectos inovadores da organização das 
aulas na EJA é que estas são planejadas e ministradas em 
grupo, ou seja, a equipe de professores atua em conjunto 
em sala de aula. 

Destaca-se a concepção ampliada da educação de 
jovens e adultos neste município, no sentido de não se li-
mitar à escolarização, mas estender-se ao reconhecimento 
da educação como um direito humano fundamental para a 
constituição de sujeitos autônomos, críticos e ativos dentro 
da realidade em que vivem, além de um dever do Estado 
(CME, 2010). 

O relato que segue diz respeito à experiência de es-
tágio vinculada à formação de psicólogo e se desenvolveu 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), 
mais especificamente entre o Laboratório de Psicologia Es-
colar e Educacional (LAPEE) da universidade e a Gerência 
de Formação Permanente da SME do município. Sendo 
assim, buscamos relatar nossa experiência de estágio em 
Psicologia Escolar, realizado em uma unidade educativa de 
EJA de um município de Santa Catarina, com foco na nossa 
inserção no campo.

Orientações teórico-
metodológicas

No primeiro momento, voltamos o foco de nossas ati-
vidades para a inserção no ambiente escolar. A partir desta 
relação inicial, decidimos nos basear na dissociação instru-
mental (Bleger, 1984), ou seja, em uma atitude que permi-
tisse identificar-nos com os acontecimentos e pessoas, mas 
sem nos implicar pessoalmente nestes acontecimentos, 
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para podermos intervir satisfatoriamente sobre eles. Além 
disso, buscamos refletir constantemente sobre nossa postu-
ra durante o desenvolvimento da atuação como psicólogas 
neste contexto.

Durante nossa inserção no campo, passamos a 
conhecer toda a comunidade escolar da EJA, buscando 
percebê-la a partir de nossas bases teóricas, que denotam a 
concepção de homem e de mundo da qual nos apropriamos 
para a execução da intervenção. Sendo assim, atuamos com 
base em uma visão psicossocial que considera o indivíduo 
integrado aos sistemas relacionais constituídos cultural e 
historicamente e que reconhece a complexidade desta cons-
tituição individual e dos processos sociais humanos, assim 
como das práticas sociais das quais a educação constitui 
uma expressão (Meira, 2007).

Além da concepção psicossocial, preceitos da análi-
se institucional (Lourau, 1993) e da Psicologia Institucional 
(Guirado, 2004) também serviram de base para pensarmos 
a organização social e ao mesmo tempo singular que se nos 
apresentava. Procuramos atentar para as práticas que se 
encontravam instituídas e para aquelas que poderiam ser 
trabalhadas, flexibilizadas e até mesmo incluídas no cotidia-
no da escola.

Posteriormente, a partir de atividades iniciais de 
apresentação e conversas informais, voltamo-nos para um 
contato mais próximo com alunos e professores, com o in-
tuito de conhecê-los melhor. Como percebemos que a dinâ-
mica relacional do grupo passava por uma horizontalidade 
interessante, propusemos atividades que envolvessem os 
sujeitos da comunidade escolar da EJA - alunos, professo-
res e, por vezes, a coordenadora – participando em conjun-
to, dinâmica que se manteve por todo o ano.

Nossa interação mais direta com coordenadora e com 
os professores foi possível durante as reuniões de planeja-
mento, das quais participávamos semanalmente e durante 
as quais fomos construindo uma relação de co-construção 
das atividades tanto pedagógicas quanto psicossociais, 
sempre buscando a problematização e a ressignificação das 
questões que surgiam, entendendo o grupo como elemento 
fundamental para este processo. Foi depois de conhecer 
melhor a organização que traçamos nossos objetivos de 
intervenção, voltados para o aprimoramento das relações 
entre os atores sociais daquele contexto e o favorecimento 
dos processos educativos.

Discussão
Diante do desconhecido, questionamo-nos sobre 

quem seriam essas pessoas e como se relacionavam. Es-
sas foram as primeiras perguntas a nos afetar. Diante de 
nossa ansiedade e das demandas institucionais, a leitura de 
Severo (1985) nos foi de grande valor, em especial quando 
afirma ser fundamental criar um relacionamento harmonioso 
com toda a equipe e, sobretudo, com os superiores diretos e 
indiretos, além de “[…] ter como solução um planejamento, 
por meio de conhecimento teórico e observação” (p. 22). 

Com foco no funcionamento institucional, nossos olhares 
buscaram práticas, saberes e relações de poder. Aprender 
a lidar com a demanda institucional sem perder a autonomia 
necessária para satisfatoriamente realizar nosso trabalho, 
mostrou-se como um dos grandes desafios da prática pro-
fissional do psicólogo. Como entender as constantes solici-
tações da coordenadora no sentido de atuarmos dentro da 
sala de aula como professores que “passassem” aos alunos 
“a visão da psicologia” sobre os assuntos abordados? Aqui, 
muitas vezes a delimitação entre as práticas do psicólogo e 
do professor não eram bem compreendidas, o que surgiu 
como um grande desafio para nossa atuação. 

Como Machado, Almeida e Saraiva (2009) sabia-
mente nos trazem,

A maneira como habitamos esse território não depende apenas 
de nossas intenções e de nossos objetivos, mas também 
da forma como incluímos as demandas dos educadores e 
os usos que são feitos em[/]da presença de psicólogos nas 
instituições. E, como veremos, se não analisarmos essas 
demandas, ocupamos o espaço de maneira a cair nas raias 
do instituído sem poder questioná-lo, sendo cúmplices de 
práticas produtoras de assujeitamento (p. 22).

Nesse sentido, a partir de uma das demandas explici-
tadas pela coordenadora, buscamos complementar algumas 
aulas específicas com técnicas apropriadas para, em geral, 
desnaturalizar o cristalizado e produzir visões e práticas po-
tencializadoras, ao invés de ditar uma “verdade psicológica”. 
Outra problematização se deu em relação ao pedido que 
recebemos de que conversássemos com alguns “alunos-
-problema”, situação em que trabalhamos da mesma ma-
neira, com foco nos saberes e práticas institucionais quanto 
a estes alunos, seus familiares e o papel e significado da 
escola em suas vidas, conforme as ideias de Souza (2007) 
sobre a orientação quanto à queixa escolar, e de Machado 
(2007), sobre o plantão institucional, diferentemente do que 
nos foi demandado explicitamente.

Em relação ao movimento da equipe pedagógica, o 
que se destacou, em nossa percepção, foi a falta ou insufi-
ciência de planejamento das ações do grupo, que se deram 
em geral a curto prazo, e a questão da mudança dos profis-
sionais, os quais são renovados anualmente, não permitindo 
a superação das dificuldades relacionais, que levam tempo 
e merecem uma atenção especial da gestão escolar.

Em relação a este aspecto, durante as reuniões de 
planejamento buscamos construir nossas atividades em 
conjunto com a equipe de professores e a coordenadora. 
O planejamento em conjunto possibilitou, por exemplo, a 
utilização do recurso dos cadernos de autoria como parte de 
nossas intervenções, de modo a complementar cada ativi-
dade nossa com reflexões e treino da escrita. Essa proposta 
nos foi feita pela coordenadora do núcleo, e acreditamos ter 
sido uma boa estratégia para unir os objetivos de ambos 
e fortalecer nossa relação. O uso dos cadernos de autoria 
mostrou-se potencializador do processo de ensino e apren-
dizagem, especialmente em relação ao letramento e ao po-
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sicionamento ativo do aluno no processo, além de ser uma 
ferramenta de comunicação e avaliação diária entre alunos 
e professores.

Considerações finais
O que percebemos durante nossa inserção é que o 

“espaço” do psicólogo escolar não nos é dado, mas deve ser 
construído no cotidiano junto a todos, em especial por se 
tratar de uma prática inovadora no campo da educação de 
jovens e adultos. Além disso, temos que nos esforçar para 
alargar os espaços escolares já cristalizados pelas práticas 
historicamente construídas e para aprendermos a atuar 
como psicólogas nesse contexto.

Entre os aspectos rígidos da EJA destaca-se o lugar 
de fracasso, em que acreditar no potencial de si (para os 
alunos) e do outro (para os professores) aparece com forte 
ambivalência. Ao mesmo tempo em que há alegria em estar 
em sala de aula novamente, com o desejo de conquistar me-
lhores condições de vida, há sentimentos de menos-valia. 
“Lugar de gente burra” (fala de um aluno), de alunos que 
“nunca vão dar conta do Ensino Médio” (fala de uma profes-
sora), de “alunos que precisam de ajuda com sua autoesti-
ma” (fala de algumas professoras). Os trechos destacados 
falam por si próprios.

Nesse sentido, trabalhar no contexto da EJA é traba-
lhar com sofrimento ético-político, tipo de sofrimento relacio-
nado às ameaças provenientes da desigualdade social e às 
respostas afetivas dos que a elas estão expostos (Sawaia, 
2009). A autora traz uma discussão pertinente para se pen-
sar o contexto educacional da EJA. Inspirada nas ideias de 
Espinosa e Vigotski, defende que “[…] a emoção e a criativi-
dade são dimensões ético-políticas da ação transformadora, 
de superação da desigualdade, e que trabalhar com elas [...] 
é [...] um meio de atuar no que há de mais singular da ação 
política emancipadora” (p. 366). Buscamos constantemente 
nos pautar por essas ideias para guiar nosso olhar e nossas 
atividades.

Mais uma vez frisamos a necessidade de atuação es-
pecífica do psicólogo nesse contexto, não daquela atuação 
clássica, medicalizante, patologizante, mas de uma atuação 
que busque contribuir para “[…] fortalecer as emoções ale-
gres, que são correlatas ao conhecimento e à potência de 
existir/expandir “por necessidade da própria natureza” (Espi-
nosa, citado por Sawaia, 2009, p. 367) pois unicamente por 
meio do conhecimento discursivo não se pode suprimir um 

sofrimento. Essa transformação significativa deve passar 
pelas vias do sentir, do refletir e do agir, todos como parte 
indivisível do mesmo sujeito.
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Faria, M. de F. B. de, Vargas, E. R., & Martínez, A. M.  (Orgs.). 
(2013). Criatividade e Inovação nas organizações - desafios 
para a competitividade. São Paulo: Atlas, 256 p.  
Esta obra destina-se não apenas a docentes, mas também 
a estudantes de graduação e de pós-graduação, a gestores 
e a especialistas nas áreas de Administração, Psicologia 
e Tecnologia, ou seja, pela sua fundamentação científica 
e seus desdobramentos práticos pode ser útil para todos 
aqueles interessados na busca de aplicações ou na reflexão 
e construção de novos conhecimentos sobre criatividade e 
inovação.  Considerando-se que a mensuração da atividade 
inovativa merece destaque, tanto para a prática organizacional 
quanto para o avanço do conhecimento sobre a relação entre 
inovação e competitividade, e que o valor da inovação extrapola 
o ambiente competitivo das organizações com fins lucrativos, 
sublinha-se a importância do estudo da inovação no ambiente 
educacional. Neste esforço de abarcar a complexidade da 
inovação, a obra contempla, ainda, a discussão sobre a esfera 
pública e sua contribuição para a competitividade a partir de 
inovações tecnológicas, demonstrando que no ambiente escolar 
características específicas do ambiente são desejáveis para que 
a criatividade possa ser expressa..

Fleith, D. de S., & Alencar, E. M. L. S. de. (Org.). (2013). Superdotados 
- Trajetórias de Desenvolvimento e Realizações. Curitiba: Juruá 
Editora.       
A obra, que se compõe de histórias reais de como pessoas 
superdotadas, de várias idades e níveis socioeconômicos, 
provenientes de distintas regiões do Brasil e de outros países, 
superaram obstáculos e alcançaram níveis mais altos de 
realização, busca desvelar o mundo da superdotação, apontando 
uma diversidade de fatores associados ao desenvolvimento 
escolar, intelectual, emocional e social do superdotado. Além 
disso, apresenta ao leitor as diversas facetas do superdotado, 
as trajetórias de desenvolvimento, o relevante papel da família, 
da escola e da sociedade no reconhecimento e promoção de 
talentos, bem como desmistifica preconceitos e estereótipos 
acerca do indivíduo com alto potencial. As autoras expressamente 
visam desvelar a profissionais de diversas áreas alternativas 
e estratégias de identificação e atendimento às necessidades 
desse grupo de indivíduos, e para tanto, enfocam a questão 
em uma perspectiva inclusiva, chamando a atenção para a 
importância de investir na formação e educação do superdotado, 
para benefício tanto do próprio indivíduo quanto da sociedade. É 
um trabalho que conta com a colaboração de pesquisadores e 

profissionais, brasileiros e estrangeiros, reconhecidos pela sua 
vasta experiência na área de superdotação.

Freitas, F. de L. de. (2013). A identidade do professor: da teoria 
à prática. São Paulo: Casa do Psicólogo, 192 p.  
A constituição da identidade do professor ocorre ao longo de seu 
processo de formação ou só no cotidiano da prática? Na prática 
a teoria funciona? É a partir dessas questões que Fernanda 
de Lourdes de Freitas busca compreender como se constitui 
a identidade docente, trazendo como elemento de análise a 
história do cotidiano de duas personagens reais que estão em 
processo de formação. Considera que o estudo da constituição 
da identidade possibilita perceber as várias nuanças envolvidas 
no processo de constituição da identidade docente, o qual resulta 
de determinantes culturais, econômicos, afetivos e outros. Neste 
sentido, este trabalho também resgata nuanças históricas do 
modelo de formação oferecido aos professores e o papel da 
Psicologia Educacional nesse processo.

Lopes, E. J., Romera, M. L. C., Dela Coleta, M. F., Peres, R. S., & Silva, 
S. M. C. (Org.). (2012).  Investigações e saberes: psicologia em 
movimento. Uberlândia, MG: EDUFU, 176 p.   
Como o título sugere,  o livro apresenta estudos investigativos, 
trazendo relatos que destacam como se caracterizam as 
relações dos ambientes organizacional e social com saúde e 
bem-estar, como ocorrem as trocas emocionais e como se dão 
os vínculos afetivos entre trabalhadores e a organização do 
trabalho em instituições de diferentes segmentos.  Os relatos 
publicados ainda apontam possíveis relações entre todos estes 
fenômenos, relações que resultam de estudos desenvolvidos no 
interior do Brasil e que, por este motivo,  refletem particularidades 
socioculturais de diversas  regiões sociopolíticas brasileiras. 
Destarte, é um livro que se refere a temas de interesse e 
relevância para as áreas da Psicologia Social, da Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, bem como para a Psicologia 
Escolar e Educacional. Esta última é mais especificamente 
abordada no capítulo que trata do estresse infantil, o qual 
descreve um estudo exploratório com uma população de pré-
escolares.

Maluf, M. R., & Cardoso-Martins, C. (Orgs.). (2013). 
Alfabetização no século XXI. Como se aprende a 
ler e a escrever. Porto Alegre: PENSO.  
Discute-se nesta  obra uma das principais necessidades da 
educação brasileira: ensinar com êxito a leitura e a escrita, 
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aprendizagem que é entendida como a base de todas as demais 
aprendizagens escolares. Tendo como base a Ciência da Leitura, 
que se define por um conjunto de evidências de diferentes áreas, 
incluindo as Neurociências e a Psicologia, o livro, que apresenta 
contribuições dos mais preeminentes pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, foi organizado em oito capítulos, os quais colocam 
em pauta temas que vão desde as condições e patamares da 
aprendizagem até o polêmico  tema da genética da leitura.

Viotto Filho, I. A. T., & Ponce, R. de F. (Org.). (2012).  Psicologia & Educação: 
perspectivas críticas para a ação psicopedagógica. Birigui, SP: 
Boreal, 240 p.      
Os sonhos são necessários ao desenvolvimento e humanização 
dos homens e precisam de efetivação e materialização. A obra 

em foco, ao sintetizar expectativas, projetos, pensamentos e 
sentimentos, concretiza o sonho do coletivo de autores.  O livro 
apresenta as origens históricas da Psicologia e da Educação 
no Brasil e afirma a atualidade do Materialismo Dialético 
como método para a Educação e a Psicologia assim como as 
contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para a Educação. 
Discute as avaliações de inteligência, o fracasso escolar, o 
preconceito e a diversidade humana. Aborda o desenvolvimento 
infantil, a brincadeira, a indisciplina, a educação popular, questões 
sobre a família e possibilidades para o processo de ensino e 
aprendizagem escolar. Assim, o livro não é apenas uma coletânea 
de temas, mas um conjunto integrado de estudos que expressa 
o trabalho de docentes que acreditam na possibilidade de uma 
educação escolar crítica e verdadeiramente transformadora.
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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 PARA PUBLICAÇÃO
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 da Psicologia Escolar e Educacional 
publicados recentemente (até cinco laudas). 

APRESENTAÇÃO DE MANUSCRITOS
Os manuscritos originais deverão ser encaminhados por 
correio eletrônico (revistaabrapee@yahoo.com.br) 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 folha 
deverá ser tamanho A4, com formatação de margens 
superior e inferior (2,5 cm), esquerda e direita (3 cm). O 
arquivo deverá ter a extensão .doc. 
Em caso de reformulação, a nova versão também 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, 
o 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)
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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 eletrônica. 
2.6. Indicação do endereço eletrônico para correspondência 
com o editor referente à tramitação do manuscrito, incluindo 
telefone.
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 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 ordenados por ano de publicação, o mais antigo 
primeiro. Trabalhos de autoria única precedem trabalhos de 
autoria múltipla, quando o sobrenome é o mesmo. Trabalhos 
em que o primeiro autor é o mesmo, mas co-autores 
diferem, são ordenados por sobrenome dos co-autores. 
Trabalhos com a mesma autoria múltipla são ordenados 
por data, o mais antigo primeiro. Trabalhos com a mesma 
autoria e a mesma data são ordenados alfabeticamente pelo 
título, desconsiderando a primeira palavra se for artigo ou 
pronome, exceto quando o próprio título contiver indicação 
de ordem; o ano é imediatamente seguido de letras 
minúsculas. Quando repetido, o nome do autor não deve ser 
substituído por travessão ou outros sinais. A formatação da 
lista de referências deve ser apropriada à tarefa de revisão e 
de editoração - além de espaço duplo e tamanho de fonte 12, 
parágrafo normal com recuo apenas na primeira linha, sem 
deslocamento das margens; os grifos devem ser indicados 
por um traço sob a palavra (p. ex., sublinha). A formatação 
dos parágrafos com recuo e dos grifos em itálico é reservada 
para a fase final de editoração do artigo. 

7. Anexos: apenas quando contiverem informação 
original importante, ou destacamento indispensável para a 
compreensão de alguma seção do trabalho. Recomenda-se 
evitar anexos. 

8. Figuras: incluindo legenda, uma por página em papel, ao 
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, 
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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. 

EXEMPLO DE 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 Consultado em Fonte Secundária 

O trabalho usa como fonte um trabalho consultado 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 Médicas. 

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 
enviadas 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

A reprodução total ou parcial (mais de 500 palavras do texto) 
pode ser feita, desde que citada a fonte.

ENVIO DE MANUSCRITOS

A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda 
a correspondência de seguimento que se fizer necessária, 
deve ser enviada para a Revista Psicologia Escolar e 
Educacional, conforme endereço abaixo relacionado:
Endereço eletrônico: revistaabrapee@yahoo.com.br


