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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 quadrimestralmente. 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 every 
four months. 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.



208 Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)  ●  Volume 13, Número 1, Janeiro/Junho de 2009



209

Psicologia Escolar e Educacional 
 

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL Volume 19     Número 2     2015 

Editorial 

Artigos 
Papers 
Publicaciones

215 Grupos áulicos: aprendendo com os pares
Groups courtiers: learning from the pair
Grupos áulicos: aprendiendo con los pares
Nair Cristina da Silva Tuboiti    
Lêda Gonçalves de Freitas

223 A Psicologia Escolar e o estudante de Psicologia: elementos para o debate 
The school psychology and the psychology student: elements for debate
La Psicología Escolar y el estudiante de Psicología: elementos para el debate
Emilia Suitberta de Oliveira Trigueiro

233 Características atribuídas a jogos educativos: uma interpretação Analítico-
Comportamental
Characteristics attributed to educational games: an interpretation behavior analytic
Características atribuidas a juegos educativos: una interpretación Analítico-
Comportamental
Mariana Gomide Panosso  
Silvia Regina de Souza
Verônica Bender Haydu

243 Jogos cooperativos e a promoção da cooperação na educação infantil
Cooperative games and the promotion of cooperation in preschool education
Juegos cooperativos y la promoción de la cooperación en la educación infantil
Marilicia Witzler Antunes Ribeiro Palmieri

253 Escrita de textos narrativos sob diferentes condições de produção
Writing narrative texts under different growing conditions
Escrita de textos narrativos bajo distintas condiciones de producción
Maria José dos Santos
Sylvia Domingos Barrera

ISSN 1413-8557



210

261 Representações sociais de professores sobre diversidade sexual em uma 
escola paraense
Teachers’ social representations on sexual diversity in a school paraense
Representaciones sociales de profesores sobre diversidad sexual en una escuela 
paraense
André Luiz Machado das Neves
Klaudia Yared Sadala
Iolete Ribeiro da Silva
Elizabeth Teixeira
Darlisom Sousa Ferreira
Fabiane Aguiar Silva

271 A escola na contemporaneidade: uma análise crítica do bullying
School in contemporary: a critical analysis of bullying
La escuela en la contemporaneidad: un análisis crítico del bullying
Fernanda Canavêz

279 A formação de psicólogos escolares no Brasil: uma revisão bibliográfica
School psychology in Brazil: a literature review on the field and its presence in 
graduation in psychology
La formación de los psicólogos escolares en Brasil: una revisión bibliográfica
Fábia de Oliveira Santos 
Gisele Toassa

289 Bullying e Homofobia: Aproximações Teóricas e Empíricas
Bullying and Homophobia: Theoretical and Empirical Approaches
Bullying y Homofobia: Aproximaciones Teóricas y Empíricas
Jackeline Maria de Souza
Joilson Pereira da Silva
André Faro

299 A Constituição de sentidos subjetivos no trabalho docente do ensino superior
Construction of subjective sense of teaching and learning process in Higher Education
Constitución de sentidos subjetivos del proceso enseñanza y aprendizaje en la 
Enseñanza Superior
Silvia Simão de Matos 
Márcia de Souza Hobold

309 “Faz de conta que as crianças já cresceram”: o processo de transição da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental
“Pretend you’ve grown up”: the transition process from Childhood Education to 
Elementary School
“Se hace de cuenta que los niños ya han crecido”: el proceso de transición de la 
Educación Infantil para la Enseñanza Fundamental
Adriana Zampieri Martinati  
Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha



211

321 Análise das queixas da rede municipal encaminhadas para a Educação Especial 
Analysis of complaints of municipal directed network submitted to Special Education 
Análisis de las quejas de la red municipal encaminadas para la Educación Especial
Bárbara Travisan Guerra 
Jéssica Aline Rovaris
Marilia Mariano
Priscila Meireles Guidugli Sofia Rosanti
Alessandra Turini Bolsoni-Silva

329 Relação entre habilidades cognitivas não-verbais e variáveis presentes no 
contexto educacional 
Relationship between nonverbal cognitive abilities and variables in educational context 
Relación entre habilidades cognitivas no-verbales y variables presentes en el contexto 
educacional
Tatiana Pontrelli Mecca
Tatiana Abraão Jana
Mário Rodrigues Simões
Elizeu Coutinho de Macedo

341 Desenvolvimento Humano e teoria bioecológica: ensaio sobre o filme “O 
contador de histórias”
Human Development and theory bioecological: essay on “The storyteller”
Desarrollo humano y teoría bioecológica: ensayo sobre “El contador de historias”
Marluce Auxiliadora Borges Glaus Leão   
Zilda Regina de Souza   
Maria Aparecida Campos Diniz de Castro

349 Educação Especial e a Relação Família - Escola: Análise da produção científica 
de teses e dissertações 
Special Education and Family - School Relations: Review of scientific literature of 
theses and dissertations
Educación Especial y la Relación Familia - Escuela: Análisis de la producción 
científica de tesis y disertaciones
Ana Paula Pacheco Moraes Maturana            
Fabiana Cia

359 Corpo e docência: a dança circular como promotora do desenvolvimento da 
consciência 
Body and teaching: the circular dance as a promoter of the development of 
consciousness
Cuerpo y docencia: la danza circular como promotora del desarrollo de la consciencia
Paula Costa de Andrada     
Vera Lúcia Trevisan de Souza 

369
Desenvolvimento Perceptomotor e Escrita em crianças do Ensino Fundamental
Perceptomotor development and writing of elementary school children
Desarrollo Perceptomotor y Escrita en niños de lo Enseñanza Fundamental
Adriana Cristina Boulhoça Suehiro  
Acácia Aparecida Angeli dos Santos 
Fabián Javier Marín Rueda 



212

http://dx.doi.org/10.1590/2175-3539/2014/019101

377 Escola e Psicologia: Uma História de Encontros e Desencontros
School and Psychology: A History of Convergences and Divergences School and Psychology
Escuela y Psicología: Una Historia de Encuentros y Desencuentros
Lisiane Machado de Oliveira-Menegotto  
Gabriela Prado da Fontoura          

387 Educación vial y movilidad en la Infancia
Educação no trânsito e mobilidade na infância 
Childhood education and mobility 
Fernando Martín Poó
Soledad Susana López
Jeremías Tosi
María Isabel Nucciarone
Rubén  Daniel  Ledesma

Resenha
Review
Reseña

397 Atuação do psicólogo na educação básica
Psychologist’s performance in basic education
El trabajo del psicólogo en la educación básica
Celia Vectore

História
History
Historia

401 Entrevista com Maria Teresa Antunes Albergaria 
Interview with Maria Teresa Antunes Albergaria
Entrevista con Maria Teresa Antunes Albergaria

Relato de Práticas Profissionais
Report on Educational Practices
Relato de Práctica Profesional

405 Oficinas de prevenção à violência: trabalhando com mães no contexto escolar
Workshops on violence prevention: working with mothers in the school context 
Talleres de prevención de la violencia: el trabajo con las madres en el contexto escolar
Aline Cardoso Siqueira         
Josiane Lieberknecht Wathier Abaid                       
Suane Pastoriza Faraj  
Juliano Beck Scott      
Amanda Rodrigues Almeida                 
Suélem Lopes Silva        

409 Notícias Bibliográficas
Bibliographic notes
Noticias bibliográficas

411 Normas Editoriais
Instructions to authors
Instructiones a los autores



213

Editorial

  Quero começar este Editorial lembrando que no mês de junho tivemos o XII CONPE e a 37a Conferência Anual 
da ISPA (Associação Internacional de Psicologia Escolar) na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, SP. 1.230 
pessoas participaram do evento, entre psicólogos, professores, estudantes de graduação e de pós-graduação e pesquisadores, 
sendo 1095 brasileiros e 135 estrangeiros. Foram apresentados 917 trabalhos, nas modalidades Conferências, Comunicações 
Orais, Mesas Redondas, Simpósios, Painéis, Partilhando Experiências, Minicurso e Exposições. Destacamos a relevância da 
parceria da ABRAPEE com a ISPA não apenas para a realização do evento, mas também visando parcerias futuras, incluindo 
propostas que envolvem esta Revista e o International Journal of School & Educational Psychology.

  O tema deste CONPE foi: “Escolas para todos: políticas públicas e práticas dos psicólogos”, com destaque 
para a discussão sobre a luta tanto da ABRAPEE quanto da ISPA pela inserção dos psicólogos nas Políticas Públicas de 
Educação. Neste sentido, na Assembleia Geral da ABRAPEE ocorrida durante o evento, uma das três moções de apoio aprova-
das em relação a diferentes lutas posicionou-se contra a retirada dos temas: “diversidade, gênero, orientação sexual e raça” dos 
Planos Municipais de Educação no Brasil. Entendemos que a retirada desta discussão dos Planos que organizam e definem a 
Educação nos municípios, estados e em nosso país é um retrocesso na luta por uma educação laica, democrática e de qualidade 
para todos, com reverberações que também envolvem a garantia dos direitos humanos. No poema “Aos que vão nascer”, Brecht 
(1986, p. 216) finaliza sua escrita com os versos “Mas vocês, quando chegar o momento / Do homem ser parceiro do homem / 
Pensem em nós / Com simpatia.” Que as supracitadas decisões tomadas no âmbito das políticas públicas possam ser revertidas 
o quanto antes, pois é o futuro do país que está em jogo! 

  Ainda no campo das políticas públicas, foi organizada uma força-tarefa para acompanhar o Projeto de Lei No 
3688/2000 que dispõe sobre serviços de Psicologia e Serviço Social na Educação Básica junto à Câmara dos Deputados com 
a ABRAPEE, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP 6ª Região), o 
Conselho Federal de Serviço Social (CFSS), a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) o Sindicato de Psicólogos 
(SINPSI) e o Sindicato dos Professores. Para esclarecer os deputados da Câmara Federal sobre a matéria a ser votada, a 
ABRAPEE encaminhou a todos uma carta explicando os motivos da importância da aprovação do PL. Recebemos também uma 
importante contribuição da ISPA, que enviou uma carta de apoio à aprovação do Projeto de Lei aos deputados brasileiros.

  Em relação ao conteúdo da Revista, neste segundo número de 2015 os leitores encontrarão artigos com 
temáticas que abordam jogos educativos e cooperativos. Ainda no quesito aprendizagem, há um artigo sobre grupos áulicos, 
que se refere a um procedimento de organização dos alunos na sala de aula com foco nas aprendizagens de todos. A escrita 
está presente em dois artigos: um sobre textos narrativos sob diferentes condições de produção e o outro relacionando-a ao 
desenvolvimento perceptomotor em crianças do Ensino Fundamental.

  A (infelizmente) atualíssima questão da violência na escola comparece em três artigos: um traz uma análise 
crítica acerca do bullying, outro aborda a relação entre bullying e homofobia e o Relato de Prática apresenta uma experiência 
com oficinas de prevenção à violência em um trabalho com mães no contexto escolar. Tangenciando estas questões, há também 
um artigo que analisa representações sociais de professores sobre diversidade sexual em uma escola paraense.

  O delicado e importante processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental foi analisado 
a partir da perspectiva de crianças e professoras de duas escolas públicas de Campinas e com base na Teoria Histórico-cultural. 
No outro pólo, o Ensino Superior é abordado no relato de uma pesquisa que visou conhecer a relação do trabalho docente com 
a constituição de sentidos subjetivos no processo de ensino e aprendizagem neste nível de ensino. 

  O artigo “Relação entre habilidades cognitivas não-verbais e variáveis presentes no contexto educacional” 
teve como objetivo verificar a relação entre habilidades cognitivas não-verbais avaliadas pela Escala Internacional de Inteligência 
Leiter-R e variáveis presentes no contexto educacional.

  A seara artística aparece em dois textos; um trata da dança circular como promotora do desenvolvimento da 
consciência de professores da rede pública de ensino e o outro, a partir do belo filme “O contador de histórias”, traz reflexões 
sobre o processo de desenvolvimento humano à luz da Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner.

  A relação entre família-escola de crianças da Educação Especial é analisada em uma pesquisa que teve por 
objetivo identificar e analisar a produção científica de teses e dissertações produzidas no período de 2001-2011 sobre o assunto. 
Os encontros e desencontros entre a Psicologia e a Escola são analisados a partir de uma revisão de artigos na base SciELO, 
com foco na heterogeneidade de posições acerca do fracasso escolar; a discussão evidenciou que, embora a Psicologia tenha 
sido introduzida na escola por meio de um modelo médico/clínico, responsabilizando o aluno pelo fracasso escolar, a superação 
de tal modelo ocorreu na medida em que este fenômeno passou a ser considerado de modo mais ampliado. No bojo desta 
discussão, que é extremamente atual, uma pesquisa sobre a percepção de estudantes de Psicologia de uma IES privada do 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-3539/2014/019101



214

interior do Ceará sobre a Psicologia Escolar aponta que os participantes do estudo mencionam o aluno e seus problemas ainda 
como o principal alvo de intervenções dentro da instituição escolar, reflexo de um discurso social que estigmatiza e culpabiliza... 
Por outro lado, um manuscrito que relata investigação na base de dados LILACS, com a palavra-chave “formação do psicólogo 
escolar”, analisou 19 trabalhos entre os anos de 1988 e 2011 que discutiam temas sobre a formação e a atuação do psicólogo 
escolar; as autoras concluíram que a formação profissional em Psicologia Escolar não tem se constituído como prioritária para a 
formação do psicólogo.

  Também relacionada às questões escolares, há uma pesquisa que apresenta uma análise das queixas da rede 
municipal de uma cidade do interior paulista encaminhadas para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Por fim, temos 
um trabalho argentino que trata de alguns aspectos relacionados à Educação Infantil no trânsito e nos alerta para a importância 
da educação como um elemento chave para a prevenção de comportamentos de risco e a promoção de hábitos mais saudáveis 
neste campo.

  A Seção História traz neste número uma entrevista com Teresa Albergaria, professora aposentada da 
Universidade Federal de São João Del-Rei, que em seu perspicaz relato conta-nos sua trajetória na Psicologia Escolar e 
Educacional e suas contribuições para a nossa área. 

  Finalizo este Editorial destacando que uma das obras de literatura infantil indicadas na Seção Notícias 
Bibliográficas, “O Livro Dos Porquês”, foi escrito pelo italiano Gianni Rodari (2012), também jornalista que trabalhou no jornal 
“L’Unitá”, fundado por Antonio Gramsci. Na contramão dos que querem vetar às nossas crianças alguns assuntos tão caros à 
condição humana, Rodari as incentiva e convida a sempre fazer perguntas aos adultos, sem se intimidar.

  Ótima leitura!

Silvia Maria Cintra da Silva – Editora
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Resumo

Este estudo visa evidenciar as contribuições dos grupos áulicos no processo de aprendizagem entre pares. Pressupõe-se que grupos áulicos 
garantem o espaço relacional na perspectiva multidirecional. A coleta de dados foi realizada em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental 
de uma escola pública de Samambaia, Distrito Federal, por meio de observação participante, entrevista não estruturada e análise documental. 
Os dados foram analisados na perspectiva sociocultural em diálogo com a teoria interpretativa de Geertz. Os resultados indicam que os grupos 
áulicos permitem reorganizar o pensamento fazendo diferença no campo do ensino e aprendizagem, na perspectiva de um espaço que possibilite 
a diversidade de relações, rompendo com as profecias de fracasso e instaurando um lugar real do aluno nessa relação de construção de 
conhecimentos. A interlocução entre os pares ocorre no grupo heterogêneo que possibilita que se aprendam conceitos com os diferentes saberes, 
afinal aprende-se em meio à diversidade. 
Palavras-chave: Grupos; aprendizagem; ensino. 

Groups courtiers: learning from the pair
Abstract

This study aims to highlight the contributions of courtiers groups in the process of peer learning. It is assumed that courtiers groups guarantee 
the relational space in multidirectional perspective. Data collection was carried out in a class of 1st year of elementary school to a public school 
in Samambaia, Federal District, through participant observation, unstructured interview and document analysis. Data were analyzed in the 
sociocultural perspective in dialogue with the interpretive theory of Geertz. The results indicate that the courtiers groups allow reorganizing the 
thinking towards making a difference in teaching and learning field with a view to a space that allows the diversity of relationships, breaking with the 
failure of prophecies and establishing a real student’s place in that relationship construction of knowledge. The dialogue between the pairs occurs 
in the heterogeneous group that makes it possible to learn concepts with different knowledge, after learning in the midst of diversity.
Keywords: Groups; learning; teaching.

Grupos áulicos: aprendiendo con los pares
Resumen

Este estudio tiene por objetivo evidenciar las contribuciones de los grupos áulicos en el proceso de aprendizaje entre pares. Se presupone que 
grupos áulicos garantizan el espacio relacional en la perspectiva multidireccional. La recolecta de datos fue realizada en un grupo de 1er año 
de la Enseñanza Fundamental de una escuela pública de Samambaia, Distrito Federal, por intermedio de observación participante, entrevista 
no estructurada y análisis documental. Los datos fueron analizados en la perspectiva sociocultural en diálogo con la teoría interpretativa de 
Geertz. Los resultados indican que los grupos áulicos permiten reorganizar el pensamiento trayendo diferencia en el campo de la enseñanza y 
aprendizaje en la perspectiva de un espacio que posibilite la diversidad de relaciones, rompiendo con las profecías de fracaso e instaurando un 
lugar real del alumno en esa relación de construcción de conocimientos. La interlocución entre los pares ocurre en el grupo heterogéneo que 
posibilita que se aprendan conceptos con los diferentes saberes, a final se aprende en medio a la diversidad. 
Palabras-clave: Grupos; aprendizaje; enseñanza. 
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1. Introdução
O termo ‘áulico’ é derivado de ‘aula’, conforme ex-é derivado de ‘aula’, conforme ex-

pressam Abatti, Villas-Boas e Cabral (2010). Neste sentido, 
‘grupos áulicos’ diz respeito a um procedimento de organiza-
ção dos alunos na sala de aula focado nas aprendizagens 
de todos, procedimento este discutido e inserido nas turmas 
do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pes-
quisa e Ação (Geempa1) desde 1975.

Diante de uma educação individualista e na perspec-
tiva de validar a premissa de que se aprende com o outro na 
situação escolar, o Geempa, ao longo da sua trajetória de 
pesquisa, redefiniu a estética da sala de aula ao organizá-
-la em grupos heterogêneos constituídos em função das 
aprendizagens. Essa prática teve origem na experiência 
vivida pelo psicanalista José Luiz Caon. Em 1965, Caon 
era professor em Lajes, Santa Catarina, e percebeu, nas 
atividades desportivas, como era desigual a constituição 
dos times, sendo sempre um mais forte que o outro. Isto o 
levou a pensar formas diferentes de se produzir times mais 
equilibrados até chegar à organização dos grupos por meio 
da eleição (Caon, 2010). 

Assim sendo, os grupos áulicos são formações em 
grupos para que os alunos aprendam. A formação dos gru-
pos se dá por meio de uma eleição democrática que define 
líderes para bem articular as atividades em cada grupo. 
Neste sentido, os alunos votam em três colegas, sabendo 
que todo procedimento se dá por meio da escolha pautada 
no desejo de aprender, considerando com quem eu quero 
aprender, com quem eu quero trocar e a quem eu quero 
ensinar. Ao definirem os líderes, por meio dessa votação, 
na sequência, um a um vai convidando os demais colegas a 
pertencerem ao próprio grupo. 

De acordo com a quantidade de alunos na turma, 
definem-se quantos grupos formar-se-ão. Esses grupos de-
vem ser, preferencialmente, constituídos por 4 (quatro) com-
ponentes. O que mais importa é ter clareza da qualidade do 
grupo em função das aprendizagens. A cada bimestre esta 
configuração é modificada por meio de nova eleição, portanto 
oportuniza novas lideranças, uma diversidade de interações. 

Cabe salientar que os grupos áulicos se configuram 
em uma experiência específica do Geempa, ONG que tem 
uma ampla experiência em alfabetização de crianças. Por-
tanto, este artigo não traz estudos sobre a prática deste 
procedimento didático, uma vez que não foram encontradas 
pesquisas sobre a referida temática. O propósito do pre-
sente artigo consiste em evidenciar as contribuições dos 
grupos áulicos no processo de aprendizagem entre pares. 
O pressuposto básico é de que os grupos áulicos garantem 
o espaço relacional na perspectiva multidirecional, de forma 
que todos se percebam envolvidos e aprendendo com seus 

1  O Geempa (Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia 
de Pesquisa e Ação) é uma organização não governamental que, 
desde 1970, vem estudando, pesquisando e atuando na área da 
educação, com ênfase na alfabetização e na formação do professor 
(Rocha, 2000).

pares por meio de intervenções que consideram a riqueza 
sociocultural, em direção à democratização do saber. 

2. Os grupos áulicos 

A sala de aula é um microcosmo da sociedade (Ro-
cha, 2005), lócus onde o sujeito que aprende passa parte do 
seu cotidiano imerso em uma teia de novas relações. É um 
contexto social com condições para oportunizar experiências 
de aproximação e de distanciamento, vincula tempo e espaço 
que, de alguma forma, provoca reflexões e transformações.

O primeiro momento se dá na aula-entrevista2 por 
meio da exibição de alguns gráficos de escadas3 para que 
os alunos tomem conhecimento das suas hipóteses quanto 
à leitura e à escrita. Este procedimento visa uma ação didáti-
ca que vá ao encontro do processo do aluno, com a intenção 
de acolher ou de romper com seu pensamento rumo à meta 
de, ao final do ano, ler e escrever um texto simples com 
compreensão. 

Os gráficos de escadas apresentados anteriormente à 
eleição e à constituição dos grupos áulicos são referentes a 
três tarefas da aula-entrevista: o gráfico da leitura do nome, 
o da escrita das quatro palavras e de frase e o do conheci-
mento de letras. O objetivo de apresentá-los é para que os 
alunos percebam a si e aos colegas nos diferentes processos 
de aprendizagem e, assim sendo, realizem uma votação ao 
expressar o desejo de aprender com os diferentes saberes. 
O professor orienta os alunos quanto às regras da eleição, 
quanto ao papel do coordenador e suas atribuições para que, 
com entusiasmo, articule o bom funcionamento do grupo. As 
regras são definidas em um diálogo com a turma, a ponto de 
constituírem um contrato didático, orientado pelo professor, 
com as devidas intervenções e encaminhamentos. 

Nesse contexto, primeiramente, cada aluno escreve 
em uma cédula os nomes de três colegas com os quais de-
seja aprender, trocar conhecimento e a quem gostaria de 
ensinar. Na apuração dos votos, em um quadro em que os 
nomes dos alunos estão relacionados, registram-se os votos. 
O primeiro nome recebe um peso de 3 pontos, o segundo de 
2 e o terceiro de 1. Prossegue-se, então, contabilizando to-
dos os votos. Cada aluno calcula sua pontuação e a informa 
ao professor à medida que é solicitado (na impossibilidade 
de realizar a contagem, os colegas certamente auxiliam uns 
aos outros). 

2  Encontro entre professor e aluno em que são realizadas dez 
tarefas para diagnosticar a zona de aprendizagem do aluno quanto 
à escrita e à leitura do próprio nome, de letras, de palavras, de 
textos e as unidades linguísticas. Possibilita que se conheça o aluno 
na perspectiva das questões socioculturais e subjetivas (Geempa, 
2010).
3   São gráficos em forma de escadas que apresentam, para a turma, 
o processo de aprendizagem de cada aluno quanto à leitura e à 
escrita de letras, de palavras, de textos e as unidades linguísticas, 
eixos que constituem a zona proximal de aprendizagem da leitura 
e da escrita, caracterizados com base na aula-entrevista (Geempa, 
2010). Tais esquemas são fixados na sala para que o aluno visualize 
e seja sensibilizado à construção de novas aprendizagens.
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Depois que todos os alunos anunciam as respectivas 
pontuações, define-se, neste momento, quem e quantos são 
os líderes de acordo com a maior pontuação e o número to-
tal de alunos na turma na perspectiva de se ter quatro alunos 
em cada grupo. No caso de empate, é possível desempa-
tar pelo peso dos votos ou de acordo com a sugestão da 
turma. Diante dessa definição, os eleitos vão à frente para 
convidarem os demais componentes a participarem do seu 
grupo, podendo ser aceitos ou não. O mais votado convida 
primeiro; continua na sequência dos que mais receberam 
votos até chegar ao último coordenador. Na ordem inversa, 
do último para o primeiro, a dupla convida um terceiro colega 
para participar do seu grupo, com direito a aceitar ou não. 
Por que assim? Com o objetivo de que os melhores não fi-
quem apenas em um “time”, mas que haja uma proporção 
mais justa (Caon, 2010).

Os alunos que ficarem por último têm o direito de es-
colher o grupo para o qual desejam ir. Neste caso, os grupos 
já constituídos de três componentes definem uma apresen-
tação, demonstrando, com criatividade, o que os colegas 
ganham ao participar daquele grupo. Depois que os trios se 
apresentam, os alunos que ainda não têm grupo se dirigem, 
um a um, para o grupo ao qual desejam integrar-se, poden-
do ser aceitos ou não. É importante deixar bem claro que se 
tem liberdade para aceitar ou não o convite que lhes é feito. 
As regras devem ser bem definidas, esclarecendo que todos 
têm de pertencer a um grupo. Além disso, uma vez aceito o 
convite, não poderá haver troca de grupo antes da próxima 
eleição. Os grupos permanecem com a mesma constituição 
por um bimestre, quando serão realizadas novas eleições, 
o que acontece por volta de quatro vezes ao longo de um 
ano letivo.

Após esta organização, cada grupo escolhe o lugar 
em que deseja ficar na sala, na lógica de pensar o território 
a que pertencem. Organizam-se, dialogam e escolhem um 
nome significativo para todos os componentes, podendo ser 
identificados. É importante trazer à tona os sentimentos vivi-
dos ao longo desta trajetória, expressos, tanto pela escrita, 
quanto pela oralidade, ao se tornar possível que os alunos 
falem e conversem claramente sobre eles. Há uma merenda 
pedagógica4 que simboliza este momento: um grupo entre-
ga o lanche para outro, trabalhando os laços sociais. Em 
seguida, realizam uma atividade que permite que se consti-
tuam como grupo ao realizar uma construção que signifique 
aprendizagem.

A organização dos grupos áulicos prima, portanto, 
pela interação entre estudante-estudante, numa dinâmica 
de posicionar o sujeito que aprende em constante relação 

4  No pós-construtivismo, a merenda é vista como uma atividade 
pedagógica. Muitas atividades didáticas podem originar-se a partir 
dela. Realiza-se na turma de diversas maneiras. No caso do dia 
da organização da turma em grupos áulicos, um grupo entrega o 
lanche para outro dizendo o porquê. O grupo que recebe a merenda 
por primeiro reserva-o no seu lugar; toma outra porção, oferece-a a 
outro, de acordo com a escolha do grupo, e assim sucessivamente 
até que todos estejam servidos e possam dar início à merenda. 
Esse procedimento fica registrado por meio de um sociograma, que 
também se torna uma atividade didática (Rocha, & Vedana, 2010).

com as diferentes formas de aprender presentes em uma 
turma.  É o tipo de organização que permite, aos alunos, 
estabelecer relações de alteridade no contexto da diversida-
de sociocultural.  Desse modo, contribui para que o sujeito 
construa sua história com base em situações de confronto 
e de colaboração, em circunstâncias sociais favoráveis à 
aprendizagem e à negociação. Não se trata de mais uma 
atividade, mas de um princípio didático fundamental para o 
sucesso e a qualidade das aprendizagens.

3. O aprender e sua complexidade 

Piaget (1896-1980), psicólogo suíço, compreende 
que aprender perpassa pela interação entre o sujeito e a 
realidade, em uma relação biunívoca na qual o sujeito sai 
de um lugar de passividade e passa a ser sujeito ativo na 
construção do próprio conhecimento. Os estudos de Piaget 
se concentram no sujeito que interage com a realidade para 
conhecer como este opera com o real. Para que haja esse 
movimento, Piaget (2004) afirma que deve haver um motivo, 
uma manifestação de desequilíbrio, uma necessidade incli-
nada a um movimento de equilibração, de assimilação e de 
acomodação; equilíbrio no sentido de avançar com base em 
um pensamento anterior; assimilação no sentido de adaptar 
as novas experiências às que já se possui; e acomodação 
no sentido de modificar o esquema existente. 

O exercício dessa ação pressupõe uma organização 
mental, o que é evidenciado por Piaget (1983) ao analisar 
que o desenvolvimento intelectual se dá em grandes está-
gios: sensório-motor (do nascimento até os dois anos), pré-
-operatório (2 a 7 anos), operações concretas (7 anos até a 
adolescência) e operações formais (adolescência até a fase 
adulta). Piaget esclarece, ainda, que esses estágios não são 
restritos a um período cronológico, tendo em vista a inserção 
social do sujeito, que pode acelerar, retardar ou impedir a 
presença desses estágios. 

Em cada estágio, Piaget observou que a criança de-
senvolve estruturas mentais, perfazendo um procedimento 
sequencial e apresentando maneiras distintas de compreen-
der e de resolver situações-problema. Assim, Piaget e Grêco 
(1974, p. 40) afirmam que “a aprendizagem é um processo 
adaptativo se desenvolvendo no tempo, em função das 
respostas dadas pelo sujeito a um conjunto de estímulos 
anteriores e atuais”. Logo, os estudos de Piaget contribuem 
ricamente com o pensamento pedagógico, pois oportunizam 
uma compreensão minuciosa do sujeito que constrói conhe-
cimentos e permite ao professor refletir sobre o seu fazer 
didático e pedagógico. 

No mesmo período em que Piaget, mas em outro 
contexto, Wallon (1995) argumenta que não é possível estu-
dar a criança como um ser fragmentado, nem mesmo como 
uma soma de funções na perspectiva de continuidade, mas 
como um processo descontínuo, levando em consideração 
que o desenvolvimento mental é perpassado pelos domínios 
funcionais da afetividade, do ato motor e do cognitivo da 
pessoa, que exercem influência estruturante na formação 
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do sujeito por meio da relação dialógica e dialética. Desde 
o período embrionário, a criança vive etapas específicas. 
Na passagem de uma para outra, vivencia crises e conflitos 
seguidos de vestígios do vivido anteriormente, pois uma 
construção prevê reelaboração, movimento que implica “[...] 
manifestações antecipadas de uma função, devidas a um 
feliz concurso de circunstâncias, e regressões, devidas à 
elaboração ainda insuficiente dos seus factores subjectivos 
[...]” (Wallon, 1995, p. 111). 

Nessa trajetória, as escolhas que o sujeito aprenden-
te faz vêm do encontro com as pessoas, com as coisas e 
com as instituições às quais se vincula por meio da afetivida-
de e da linguagem. O contexto sociocultural no qual o sujeito 
aprendente está inserido vai estruturando seu pensamento 
que, inicialmente, está amalgamado ao pensar do outro. As 
escolhas vão se constituir por meio de conflitos e são refle-
xos das constantes interações que se desenrolam no meio 
em que estão sendo formadas. Neste caso, a aprendizagem 
que se constrói na interação com o outro é importantíssima 
para o ser humano, um “[...] animal essencialmente social” 
(Wallon, 1995, p. 59).

Com essas ideias, Wallon rompe com uma educação 
direcionada para as potencialidades exclusivamente indivi-
duais, pois suas reflexões pressupõem um sujeito integrado 
a um contexto sociocultural. A aprendizagem deve, portanto, 
apoiar-se nos aspectos afetivos, cognitivos e motores do su-
jeito que interage com o outro. Nessa interação com o outro, 
conforme Wallon (1989), o pensamento estrutura-se em um 
encadeamento que, muitas vezes, não se coordena na união 
de temas assimilados e opostos. O pensamento passa pelas 
fases de condensação e de fragmentação, em um exercício 
de retenção do que foi dilatado na fase de expansão. Como 
esse processo não é muito presente na criança, ela se utiliza 
do recurso de reter o que está nas lembranças ou nas refle-
xões, operando ao reunir o que é mais evidente.

Enquanto isso, Vygotsky (1994) contribui com seus 
estudos ao pensar o ser humano inserido em uma cultura 
em que, ao relacionar-se com o meio físico e social, vai inter-
nalizando modos de interatividade. Nesta concepção é ativo; 
suas aprendizagens são construídas na interação com o ob-
jeto e com os outros com os quais convive. Neste processo 
de interação, a mediação se dá pelo uso de instrumentos 
e de signos. Os instrumentos são externos,  construídos 
pelos humanos com base em suas próprias necessidades. 
Por exemplo: para se alimentar, utiliza-se de talheres; para 
escrever, de lápis, de caneta, de computador. O signo, por 
sua vez, é uma marca interna, porém orientado para o pró-
prio sujeito. Representa a concretização das soluções dos 
problemas de comunicação. O gesto é o primeiro signo no 
exercício da comunicação. Ao fazer um estudo filogenético, 
é no gesto de apontar que Vygotsky (1994) demonstra a 
função de internalização, movimento que o sujeito faz no 
sentido de se apropriar do que é percebido nas relações. Do 
mesmo modo, o homem vai construindo a linguagem que 
se expressa na fala e que tem como função a comunicação. 
A fala se constitui egocêntrica e significativa, o que tem um 
papel importante na atividade da criança.

Na comunicação, a construção do pensamento e da 
linguagem se reveste de grande complexidade. A linguagem 
que abre caminho para toda a produção cultural, artística e 
simbólica de um sujeito e para si mesmo depende de fato-
res externos. O pensamento que passa pelo significado e, 
depois, pelas palavras, nas quais encerra desejos, necessi-
dades, interesses, emoções e compreensões depende dos 
meios sociais. Neste sentido, importa compreender que o 
pensamento verbal não é inato, mas tem um caráter históri-
co-social e se estabelece em um contexto sociocultural. “[...] 
a linguagem primordial da criança é puramente social [...]” 
(Vigotsky, 2000, p. 63).

A organização dos grupos áulicos tem como referên-
cia as ideias de Piaget, Wallon e Vigotsky para que a práti-
ca docente promova a potencialidade de todos os sujeitos 
cognoscentes, com um profissional que atua na cena áulica 
para formar sujeitos pensantes e questionadores, pois “sa-
ber é um processo, não um produto” (Bruner, 1975, p. 75). 

Acentua-se que o ambiente áulico, rico em aprendi-
zagens, permite a cada aluno perceber-se, compreender-se 
na relação com o outro, assumir diferentes papéis sociais 
refletindo sobre questões de pertencimento e de identidade 
vinculados ao ensino e à aprendizagem. Neste sentido, por 
meio dos grupos áulicos, possibilita-se, ao sujeito, a experi-
ência da vida em sociedade, iniciando-se, conscientizando-
-se e exercitando-se para a vida em sociedade.

4. A pesquisa realizada

A pesquisa realizada utilizou-se da abordagem qua-
litativa, que pressupõe “considerar o pesquisador como o 
principal instrumento de investigação e a necessidade de 
contato direto [...] com o campo, para poder captar os sig-
nificados dos comportamentos observados” (Alves-Mazzotti, 
2002, p. 132). 

A pesquisa ocorreu em uma escola pública do Dis-
trito Federal – DF, pertencente à Coordenação Regional de 
Ensino de Samambaia (CRESam), em uma turma de 1º ano 
do Ensino Fundamental de 9 anos. Tal escolha se deu em 
função de a professora dessa turma trabalhar com grupos 
áulicos, objeto desta investigação. 

A turma pesquisada era composta por 17 alunos, 
entre meninos e meninas na faixa etária entre 6 e 7 anos 
provenientes de famílias de baixa renda, de um ambiente 
sociocultural com algumas restrições de acesso a ativida-
des culturais como cinema, teatro, livrarias, apresentações 
musicais, exposições artísticas. Todos nasceram no DF, em 
diferentes cidades. 

Na época desta pesquisa, a professora da turma 
tinha 34 anos, era casada, tinha uma filha de 15 anos e 
residia no Guará, cidade-satélite do DF. Atua na Secretaria 
de Educação do DF com carga horária de 40h semanais, 
sendo 25 horas com os alunos no turno vespertino e 15 ho-
ras no turno matutino destinado para estudo e planejamento. 
Formada em pedagogia, com especialização em psicopeda-
gogia, continuou sua formação profissional com base nas 
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elaborações científicas do Geempa, o que provocou muitas 
desconstruções de suas concepções pedagógicas nos últi-
mos anos de atuação em sala de aula. 

Os instrumentos de coleta de dados foram a observa-
ção participante, que foi registrada pelo diário de campo, a 
análise documental e a entrevista não estruturada. A análise 
dos dados iniciou-se pela leitura de todo o material, na busca 
por significados que emergissem das falas como atribuições 
dos sujeitos a suas próprias ações, sem categorizá-las, a 
priori, e de forma a auxiliar as interpretações a serem discu-
tidas teoricamente, tomando por base e direcionamento os 
objetivos desta pesquisa, com a compreensão de que “as 
sociedades, como as vidas, contêm suas próprias interpre-
tações. É preciso apenas descobrir o acesso a elas” (Geertz, 
1978, p. 321).

5. Resultados: grupos áulicos – aprender com os 
pares numa lógica heterogênea

Os resultados indicam que os grupos áulicos permi-
tem reorganizar o pensamento rumo a fazer diferença no 
campo do ensino e da aprendizagem, na perspectiva de um 
espaço que possibilite diversidade de relações, rompendo 
com as profecias de fracasso e instaurando um lugar real 
para o aluno nessa relação de construção de conhecimen-
tos. Rompe-se, ainda, com a configuração que, simbolica-
mente, marca o tradicional lugar do professor como detentor 
do saber, como aquele que ensina, que transmite e que 
mantém uma relação centrada nele mesmo, marcada pelo 
individualismo e por relações limitadas.

Nos grupos áulicos, tanto a autonomia dos alunos, 
quanto o papel da professora que coordena a cena áulica 
com provocações se concretizam. Primeiro, porque ensinar 
perpassa por criar situações e procedimentos para que o ou-
tro se aproprie de um conhecimento pensando. Para isso, é 
necessário que se aprenda como fazê-lo; segundo, importa 
que se tenha consciência de que tudo isso diz respeito a um 
plano que envolve os outros e se sustenta na construção da 
relação didática e pedagógica. Uma situação observada na 
turma da professora nos ajuda a pensar esta questão:

Os alunos estavam escrevendo um texto sobre um filme a 
que assistiram; uma maneira sugerida pela professora para 
que lhe contassem a história do filme, pois eles assistiram 
com outra turma e ela não estava presente. No momento 
da escrita, observa-se que, ao mesmo tempo em que 
todos trabalham, eles vão conversando amenidades do 
dia a dia. De repente, estão envolvidos com suas escritas 
e percebe-se uma discussão no grupo Aprender a ler e 
escrever. Observa-se que M.L. solicita ao grupo ajuda. C.S. 
pergunta ‘Em quê?’ M.L. responde: ‘Como escrevo a palavra 
filme?’ A.R. se antecipa e pede para ela escutar quando 
fala pausadamente: ‘FIL – MI’. Pensa quais as letras... M.L. 
percebe I U M. A.R. diz: ‘vou repetir de novo: ‘FIL – MI. 
Você não percebe as outras letras? FIL começa com F, e MI 
termina com I, FILMI’. Esta discussão chamou a atenção dos 

demais colegas, entre eles, o D.S., que estava mais distante 
na sua concepção de escrita em relação a M.L. (Diário de 
Campo, 1/9/2011). 

Na situação acima, as crianças, em diferentes pro-
cessos do conhecimento, conversam, pensam, discutem 
sobre a escrita de uma palavra na construção do texto e 
definem em conformidade com o que pensam. Com essa 
estrutura norteadora, ficou claro o quanto a organização da 
aula em grupos áulicos faz com que a professora garanta 
espaço para que os estudantes sejam autônomos, ao resol-
ver, entre si, as situações didáticas ou não. Assim, aprender 
entre pares é perpassado por uma relação que permite rup-
turas e novas concepções, direcionando os aprendizes a um 
novo fazer, neste caso, no universo da leitura e da escrita.

O fato de as aprendizagens serem elaboradas na 
relação entre pares desconstrói a ideia de que, para ensinar, 
tem-se de ser detentor de um saber. Entretanto, o que mais 
importa são as maneiras, a arte do fazer, as intervenções 
baseadas no processo de cada aluno, o que implica na 
qualificação desse profissional. Sabemos, porém, que essa 
qualificação não se limita ao saber lógico, ao conteúdo, mas 
se abre para o novo, centrado na complexidade do sujeito 
que pensa e cujo saber passa a ser valorizado; viabiliza, 
portanto, que o ensino e a aprendizagem se deem na lógica 
multidirecional. Dessa forma, os envolvidos contribuem para 
que haja apropriação do conhecimento por todos (Rogoff, 
2005). É o que relata a professora:

Para que o trabalho em grupo aconteça, eu tenho 
conhecimento do processo do aluno por meio da aula-
entrevista. Então, o grupo e a aula-entrevista são ações 
que me permitem articular para que o saber circule, o que 
se dá ao jogarem, trocarem, e os que não aprenderam no 
momento que eu queria, eu consegui deslocar este saber 
para que aprendessem em outro, como aconteceu! Sem 
perder de vista que a turma foi inserida, se comprometeu 
a partir do que eu falei, da situação de todos [processo de 
aprendizagem de cada um] e, assim, construí o espírito 
de corresponsabilidade. Envolver a turma permitiu que 
[as ações] não ficassem só na professora (Transcrição de 
Entrevista, 9/12/2012).

Ao dividir a responsabilidade com cada aluno, tor-
nando-os corresponsáveis e envolvidos com as questões da 
turma, e a partir dessa reflexão estruturar as aulas com mais 
desafios e foco no processo e nas questões subjetivas de 
cada um, foi possível finalizar o ano letivo com todos lendo 
e escrevendo um texto simples. Estava garantida, assim, a 
aprendizagem, reiterando o princípio vigotskiano de que “o 
movimento real do processo de desenvolvimento do pen-
samento infantil não se realiza do individual para o socia-
lizado, mas do social para o individual” (Vigotski, 2000, p. 
67). Nesse cenário, a professora conquista outro lugar que 
lhe permite, além de organizar a cena áulica, centrar-se em 
observar as aprendizagens, o processo de cada aluno e, as-
sim, direcionar melhor as intervenções didáticas. Destarte, 
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a organização da sala de aula em grupos áulicos propiciou 
que a interação entre os estudantes fosse intensificada, 
permitindo à professora construir corresponsabilidades e 
envolver a turma no processo de aprendizagem de todos.

Na prática observada percebe-se que a professora 
aposta na capacidade de todos; não se coloca no lugar de 
quem sabe tudo, mas tem clareza das suas limitações e 
não as torna paralisantes, pelo contrário, criativamente, e 
em parceria com seus iguais, cria situações para que todos 
aprendam. Tem, nos grupos áulicos, a oportunidade para 
que as lideranças circulem; para construir um espírito de 
cumplicidade entre os alunos com foco nas aprendizagens 
de todos e para ocupar outro lugar nesse cenário; o lugar de 
quem coordena a cena áulica para que todos sejam atores 
nesse espetáculo, pois tem a certeza de que se aprende na 
relação com o outro, uma vez que todos têm algo a contribuir 
com a aprendizagem do outro. Assim, ao instaurar a interlo-
cução entre os diferentes saberes, que vai ao encontro da 
liberdade e da emancipação, há a transformação dos con-
flitos que configuram um jogo de poder entre professores e 
alunos (Keil,1995). Desta forma, para que os grupos áulicos 
alcancem os seus objetivos faz-se necessária uma postura 
docente de abertura, de diálogo e de ter em mente que o 
processo de educar requer um contexto de sala de aula em 
que prevaleça a liberdade e autonomia do estudante. 

A organização do espaço, com foco nas relações de 
ensino e aprendizagem, traz consigo condições para melhor 
administrar o pensamento que encaminha o fazer pedagógi-
co. No sentido estético, repercute nos sujeitos do contexto 
áulico, não se vinculando ao dualismo feio e bonito, mas 
marcando, significativamente, e sinalizando para a harmo-
nia que evoca a criatividade. Entretanto, também importa 
que se pense no quanto essa organização incide sobre o 
deslocamento ao possibilitar uma visualização ampliada da 
turma ao realizar as atividades e ao aproximar os atores da 
cena áulica. Não deve, ainda, camuflar a agitação que gera, 
pois aprender pressupõe atividade, movimento. Quando se 
pensa, questiona-se, discute-se em um universo com mui-
tos sujeitos. Logo há de se ter o espaço aberto para tais 
comportamentos, afinal, ensinar e aprender pode ser uma 
aventura intelectual, destituída de tabu, rumo à emancipa-
ção (Rancière, 2011). Como nos diz a professora:

Os grupos áulicos provocam grandes mudanças. Mais que 
social é uma mudança que incide no ser humano, pois 
permite perceber o aprendizado para todos e chega a todos 
quando conseguimos fazer um bom trabalho que articule 
todas as variáveis, um trabalho em rede. Ao mesmo tempo 
em que é possível, é prazeroso e trabalhoso. Mesmo assim, 
ficamos felizes de poder contribuir com a educação de 
qualidade (Transcrição de Entrevista, 9/12/2012).

Cabe ressaltar que pensar na sala de aula por meio 
dessa organização tem o objetivo de concretizar, no cotidia-
no escolar, a ideia central de que as aprendizagens se dão 
na relação dialógica e dialética entre pares. Além disso, os 
grupos áulicos organizam o espaço da sala de aula retra-

tando a construção de uma nova estética e traçam metas 
voltadas à aprendizagem da leitura e da escrita.

Os grupos áulicos como procedimento didático 
provocam uma nova postura que investe no princípio da 
igualdade das inteligências e no potencial criativo, tanto do 
professor quanto do aluno para que, assim, seja possível 
transitar nesse universo com ousadia e superar as expec-
tativas, como Jacotot (Rancière, 2011), ao assumir o risco 
e permitir a si e ao aluno atuar de forma diferenciada. Ele 
introduziu situações para que os alunos, sozinhos, encon-
trassem soluções e aprendessem. Assim, percebe-se que 
os grupos configurados por meio da eleição na sala de aula 
e o grupo de estudo semanal do qual os professores parti-
cipam são ações que possibilitam o diálogo, a discussão, o 
pensamento entre pares em direção a novos conhecimentos 
que venham a ressignificar o ser professor e o ser aluno e, 
consequentemente, a aula, na sua estrutura e nas relações, 
ao torná-la um espetáculo:

Coordenar uma boa aula é ser capaz de produzir um bom 
espetáculo. Um espetáculo que encante, que emocione, 
que prenda, que leve a pensar. Uma experiência imperdível 
e impossível de ser recuperada em sua graça e forças 
únicas para quem dela participou, ao vivo e a cores (Grossi, 
2010, p. 47).

Portanto, a organização do espaço pedagógico na 
lógica dos grupos áulicos abre espaço para que os alunos 
tenham oportunidades de se relacionar com o maior núme-
ro de pares e diferenças, percebendo outras perspectivas 
culturais a serem aproveitadas na própria trajetória rumo à 
leitura e à escrita. Dessa forma, instaura-se o debate para a 
construção de novos conceitos e a possibilidade de amplia-
ção e de transformação das primeiras aquisições culturais 
para a construção de novas concepções de si mesmo e do 
mundo (Vygotsky, 1994; 2000).

6. Considerações Finais

O objetivo principal deste artigo foi evidenciar as con-evidenciar as con-
tribuições dos grupos áulicos no processo de aprendizagem 
entre pares por meio de observação participante, análise 
documental e entrevista não estruturada. 

Percebe-se que a cena áulica é entremeada por re-
lações socioculturais que dinamizam o processo de ensino 
e de aprendizagem e que tal disposição organiza o cenário 
de forma a estruturar o encadeamento das aulas, o que nos 
leva à reflexão do quanto esse contexto faz diferença, provo-
ca e potencializa a capacidade de todos nesse espaço que 
se configura para pensar e para sentir. 

A organização da sala em grupos áulicos traz uma 
nova conformação que permite imprimir ritmo, tanto à atua-
ção do professor, quanto à do aluno na resolução das situ-
ações didáticas propostas. Contribui, ainda, para que todos 
se vinculem de alguma forma, além de garantir uma visão 
geral de toda a turma organizada em grupos, identificados 
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por nomes e territórios que ocupam na sala. Neste sentido, 
constrói-se cumplicidade; a professora se compromete com 
todos e cada um entre si, em uma relação de corresponsabi-
lidade com a aprendizagem de todos. 

Os resultados deste estudo contribuem para o 
avanço das investigações em torno da aprendizagem com 
os pares ao revelar as potencialidades dos grupos áulicos 
para o desenvolvimento dos estudantes em processo de 
alfabetização. Como limitação, destaca-se a não existência 
de pesquisas científicas sobre este procedimento didático, o 
que impediu uma análise comparativa da efetividade deste 
procedimento para o incremento da aprendizagem com os 
pares. 
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A Psicologia Escolar e o estudante de Psicologia: 
elementos para o debate 

Emilia Suitberta de Oliveira Trigueiro
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - CE

Resumo

A Psicologia Escolar foi uma das primeiras áreas de atuação do psicólogo, no entanto, desde o início, suas funções não estão bem definidas. 
A presente pesquisa teve por objetivo analisar a percepção dos estudantes de Psicologia de uma IES privada do interior do Ceará sobre a 
Psicologia Escolar. O estudo descritivo contou com a participação de 199 alunos entre o 1º e o 10º semestre. A pergunta que norteou o trabalho 
foi: O que eles pensam sobre a Psicologia Escolar?  Alguns citaram que a Psicologia Escolar atua nas relações escolares ou no desenvolvimento 
dos processos de ensino e aprendizagem e outros relacionaram-na ao trabalho com alunos e família, aos problemas de aprendizagem ou a 
problemas psicológicos. Percebe-se com isso que muitos dos participantes deste estudo citam o aluno e seus problemas como sendo o principal 
alvo de intervenções dentro da escola, reflexo de um discurso social culpabilizante e estigmatizador. 
Palavras-chave: Formação do psicólogo; percepção; psicologia escolar.

The school psychology and the psychology student: elements for debate
Abstract

The school psychology was one of the first areas of the psychologist, however, from the beginning, their functions are not well defined. This study 
aimed to analyze the perception of psychology students from a private university in the state of Ceara on school psychology. The descriptive study 
had the participation of 199 students between the 1st and the 10th semester. The question that guided the work was: What do they think about 
school psychology? Some mentioned that the school psychology works in the school relations or development of teaching and learning processes 
and others related to school psychology to work with students and family, learning disabilities or psychological problems. It can be seen with so 
many of the students surveyed mentioned the student and his problems as being the main target of intervention within the school, reflecting a 
guilt-inducing social discourse and stigmatizing.
Keywords: Psychologist Education; perception; school psychology. 

La Psicología Escolar y el estudiante de Psicología: elementos para el debate
Resumen

La Psicología Escolar fue una de las primeras áreas de actuación del psicólogo, sin embargo, desde el inicio, sus funciones no están bien 
definidas. La presente investigación tuvo por objetivo analizar la percepción de los estudiantes de Psicología de una IES privada del interior de 
Ceará sobre la Psicología Escolar. El estudio descriptivo contó con la participación de 199 alumnos entre el 1er y el 10º semestre. La pregunta 
que apoyó el trabajo fue: ¿Qué ellos piensan sobre la Psicología Escolar?  Algunos dijeron que la Psicología Escolar actúa en las relaciones 
escolares o en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y otros la relacionaron a la labor con alumnos y familia, a los problemas 
de aprendizaje o a problemas psicológicos. Se percibe con eso que muchos de los participantes de este estudio citan el alumno y sus problemas 
como siendo el principal blanco de intervenciones dentro de la escuela, reflejo de un discurso social de culpabilidad y estigmatizador. 
Palabras-clave: Formación del psicólogo; percepción; psicología escolar.
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Introdução
Atualmente existe no Brasil um grande número de 

psicólogos atuando em diversas áreas, o que proporciona 
maior benefício para a população. No entanto, ainda existem 
muitas falhas na formação e atuação desses profissionais 
devido à bagagem histórica que carregam. Por isso se faz 
necessário observar e analisar as percepções e práticas dos 
profissionais de psicologia atuais e futuros.

A Psicologia brasileira como profissão tem apenas 51 
anos, mas sua história é tão antiga quanto a história do país, 
tendo sido escrita durante muito tempo por religiosos, mé-
dicos e educadores, como pode-se perceber a seguir. Se-
gundo Bock (2009), no início da história brasileira, devido à 
colonização com características fortemente exploratórias, se 
tornou necessária à construção de um forte aparelho repres-
sivo, dada a necessidade de dominar e controlar os indíge-
nas. Com o passar do tempo e o advento do Império, surge 
outra necessidade, a de higienização material e moral da 
sociedade, seguindo os ideais da medicina e da educação. 
Nesta época a educação era marcada pela busca do con-
trole de impulsos considerados inadequados nas crianças, 
caracterizando-se por práticas disciplinares e moralistas.  

Com a República surgiram outros ideais e necessi-
dades. Um movimento representativo desse período foi a 
Escola Nova que, buscando valorizar a infância, aboliu os 
castigos e a vigilância disciplinar, trazendo à tona a vigilân-
cia psicológica. Com a chegada da industrialização tornou-
-se necessária a formação de grupos mais homogêneos 
nas escolas e a seleção de trabalhadores adequados nas 
empresas. Além disso, com as guerras que ocorreram nes-
se período, houve a necessidade de desenvolvimento dos 
testes psicológicos como prática diferenciadora e catego-
rizadora (Bock, 2009). Segundo Patto (2009), os conheci-
mentos psicólogos produzidos durante essa época tinham 
como objetivo principal a formação de cidadãos exemplares, 
baseados num conceito de normalidade por meio do qual 
“normal é quem trabalha e obedece” (p. 32). A autora ainda 
afirma que durante muito tempo a Psicologia se constituiu 
como ciência que seleciona quem merece e quem não me-
rece um lugar no sistema regular de ensino, quem será des-
tinado a mandar e quem será destinado a obedecer, quem 
desempenhará o trabalho intelectual e quem desempenhará 
o trabalho braçal. 

Nesse contexto a Psicologia se assegurou como pro-
fissão e, desde o início de sua existência até o momento 
atual, consagrou a Psicologia Clínica, a Escolar e a Orga-
nizacional como as três grandes áreas de atuação, com 
predomínio da primeira. Acredita-se que isso se deve ao 
fato de que desde os primeiros currículos de formação havia 
uma forte influencia da clínica, enfatizando a realização de 
psicodiagnóstico e práticas de psicoterapia e priorizando o 
atendimento individual do cliente. 

Esse grande alcance da clínica atingiu outras áreas 
de atuação da Psicologia, entre elas a escolar. Os psicólo-
gos escolares baseavam seu trabalho no modelo clínico de 

atendimento, fazendo uso de práticas psicométricas, psico-
terapêuticas e reeducativas (Souza, 2007).  

Esse modelo de atuação em Psicologia Escolar, 
baseado em práticas culpabilizadoras do aluno pelo seu in-
sucesso, foi hegemônico durante muito tempo. Algumas mu-
danças começaram a se processar na década de 80 quando 
surgiram novas possibilidades de atuação sem culpabiliza-
ção e novas compreensões da queixa escolar como sendo 
produto das relações escolares (Souza, 2009). No entanto, 
essas mudanças podem não ter atingido ainda a prática de 
todos os psicólogos e estudantes de Psicologia.

É nesse contexto que a presente pesquisa se insere, 
objetivando investigar a percepção de um grupo de estu-
dantes de Psicologia a respeito da Psicologia Escolar, em 
termos de escolha da área para atuação e da visão destes 
sobre essa prática profissional. Acredita-se que o estudante 
de Psicologia, ao ingressar no curso traz consigo represen-
tações da atuação psicológica que são formadas pelas suas 
experiências com ela, mas também pelos ideais presentes 
em nossa sociedade e amplamente divulgados pela mídia. 
Durante o curso essas representações poderão sofrer modi-
ficações ou cristalizações. Assim, é de fundamental impor-
tância conhecer e analisar a percepção desses estudantes 
sobre a referida área, pois somente assim será possível ofe-
recer contribuições para as discussões a respeito do avanço 
da Psicologia, em especial da Psicologia Escolar.

Método
A presente pesquisa desenvolveu-se por meio de um 

estudo de caso com os alunos do curso de Psicologia de 
uma IES privada, do interior do Ceará. O interesse pela in-
vestigação surgiu ao longo da disciplina Psicologia Escolar, 
ministrada no referido curso no 6º semestre, sendo a única 
disciplina desta área na grade curricular. É relevante pontuar 
também que nessa instituição não há uma ênfase específica 
nesta área nos estágios curriculares. Considerando que a 
Psicologia Escolar é uma área importante de atuação e não 
é enfatizada durante o curso de Psicologia na instituição 
em questão, a pesquisa buscou investigar a percepção dos 
estudantes de Psicologia sobre a Psicologia Escolar, em 
termos de escolha da área para atuação e da visão destes 
sobre a prática deste profissional antes e depois do contato 
com este campo por meio da disciplina. 

À época do estudo a instituição contava com cerca 
de 1.200 alunos, sendo a amostra composta por 199 es-
tudantes que participaram voluntariamente do estudo, cor-
respondendo a 16% do total. O procedimento de coleta de 
dados foi feito através de abordagem direta, realizada pelos 
alunos da disciplina de Psicologia Escolar. Como o objetivo 
da pesquisa seria comparar a percepção dos alunos sobre 
a Psicologia Escolar antes e depois de ter contato com ela 
por meio da disciplina, metade dos alunos pesquisadores 
abordou os alunos do início do curso, que ainda não haviam 
cursado a disciplina, e a outra metade os alunos do final do 
curso, que já haviam cursado a disciplina. Aos estudantes 
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pesquisados foi explicada, de forma sucinta, a natureza e a 
importância da pesquisa e foi solicitada a colaboração des-
tes. Assim, foram pesquisados 117 alunos do início do curso 
e 82 do final do curso. 

O instrumento de coleta de dados foi composto por 
duas partes. Na primeira foi perguntado: “Em qual área da 
Psicologia você gostaria de atuar?”. Foram listadas as se-
guintes opções: clínica, jurídica, políticas públicas (CRAS, 
CREAS, NASF, CAPS, etc.), hospitalar, escolar, organiza-
cional, docência, pesquisa, outros, ainda não sei. Foi possi-
bilitado ao aluno escolher mais de uma opção. Em seguida 
perguntou-se: “O que você acha da Psicologia Escolar?”. É 
importante ressaltar que esta pergunta foi formulada de for-
ma abrangente intencionalmente, para que tanto os alunos 
que já haviam tido contato com a disciplina, quanto aqueles 
não haviam tido contato pudessem se expressar. 

Para a análise dos resultados, foi utilizada a abor-
dagem qualitativa. Na primeira questão foi feito o somatório 
das respostas e a transformação em termos percentuais. Na 
segunda questão as respostas dadas pelos alunos foram lis-
tadas e categorizadas, e utilizou-se a teoria de Bardin (2011) 
para realizar a análise descritiva e explicativa.

Resultados 
Participaram da pesquisa 199 alunos, sendo que 117 

deles estavam no início do curso, entre o 1º e o 5º semestres, 
não tendo cursado ainda a disciplina de Psicologia Escolar. 

Quando perguntou-se a esses alunos em que área 
da Psicologia eles desejariam  atuar, 29,5% apontou a clí-
nica, 15,3% a área jurídica, 15,3% políticas públicas, 14,2% 
hospitalar, 8,2% escolar, 6,5% organizacional, 2,5% docên-
cia, 0,5% pesquisa e 7,6% ainda não sabem em que área 
desejam atuar. Esses dados podem ser visualizados no 
gráfico a seguir:

Em seguida esses alunos foram indagados sobre o 
que achavam da Psicologia Escolar e as respostas foram 
distribuídas em categorias de acordo com a aproximação 
dos sentidos. 24,7% dos graduandos indicaram que a Psico-
logia Escolar trabalha com alunos e família, sendo respostas 
como as seguintes enquadradas nesta categoria:

 “Uma disciplina com um conteúdo grandioso, pois vem 
nos acrescentar no sentido de compreender no dia a dia o 
comportamento dos adolescentes e crianças assim podendo 
interagir com os pais na educação de cada um”.

“É uma área da Psicologia que orienta e aplica teste que 
proporciona a melhor escolha do aluno em relação ao futuro 
e acompanha o rendimento do aluno”.

Para 18,8% dos alunos a Psicologia Escolar é uma 
área de atuação da Psicologia, não tendo eles detalhado 
que tipo de ações esse profissional desenvolveria. Seguem 
exemplos de respostas:

“Sou a favor de profissionais que desejem atuar nessa área, 
pois vejo as escolas como um setor muito carente desse 
serviço”.

“De enorme importância, principalmente nas escolas de área 
periférica.”

14,5% das respostas  indicaram que o trabalho da 
Psicologia Escolar se dá no desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem. 

“Muito importante a presença do psicólogo na escola, 
auxiliando, referenciando em suas teorias e técnicas o 
processo de aprendizagem e ensino e os demais assuntos”.

De acordo com a resposta de 8,5% dos alunos a Psi-
cologia Escolar trabalha com dificuldades de aprendizagem.

“Uma área que vai trabalhar no desenvolvimento da criança 
com algum déficit de aprendizagem”.

Segundo 2,5% dos alunos a Psicologia Escolar atua 
frente aos problemas psicológicos, como se percebe na se-
guinte resposta:

“Acredito ser muito importante para auxiliar na 
aprendizagem, educação dos estudantes. Ajuda a resolver 
problemas psicológicos que podem prejudicar no processo 
de aprendizagem das pessoas”.

Somente 5,7% dos alunos indicam que esse profis-
sional atua nas relações escolares.

“Importante, pois atua tanto com os diretores das escolas, 
professores, alunos. Com isso há uma melhora na 
aprendizagem dos alunos”.

Gráfico 1. Áreas da Psicologia em que os alunos do início do curso 
desejariam atuar.

Fonte: O autor (2013)
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8,5% dos alunos citam que é uma área importante, 
mas que não possuem identificação pessoal para atuar nela. 
5,7% das respostas foram vagas, imprecisas ou inconsis-
tentes e 10,2% dos alunos responderam que não saberiam 
responder ou deixaram a questão em branco.

O outro grupo de respondentes foi composto pelos 
estudantes que já haviam cursado a disciplina de Psicologia 
Escolar, estando no final do curso, entre o 7º e o 10º semes-
tres, totalizando 82 alunos. 

Em relação à área da Psicologia em que eles dese-
javam atuar surgiram as seguintes respostas: 23,2% polí-
ticas públicas, 18,6% clínica, 13,9% organizacional, 12,4% 
hospitalar, 10% docência, 8,5% jurídica, 6,9% escolar, 2,3% 
pesquisa, 3,8% ainda não sabe. Esses dados podem ser 
observados no seguinte gráfico:

Para 10,9% dos alunos o psicólogo escolar trabalha 
com alunos e família, como pode ser percebido pelas se-
guintes respostas:

“A Psicologia Escolar é uma área bastante interessante, 
pois vê além das dificuldades cognitivas, vendo o estudante 
como um todo e como os processos familiares e sociais que 
perpassam a vida da criança influenciam o seu desempenho 
na escola”. 

“Acho de extrema importância, pois muitos alunos precisam 
de acompanhamento, pois existem problemas na família que 
podem prejudicar os estudos dos mesmos e a psicologia 
escolar pode ajudar esses alunos”.

De acordo com a resposta de 4,8% dos alunos, a 
Psicologia Escolar trabalha com as dificuldades de apren-
dizagem. 

“Uma área específica escolar com a finalidade de trabalhar 
os problemas que interferem na eficácia escolar (rendimento) 
do aluno seja ele na posição de aluno estrela, como aluno 
problema”.

“O psicólogo escolar vem para acolher o aluno, a família 
e até mesmo a escola. Ele vem equilibrar a relação entre 
ambos com estratégias para solucionar problemas que 
interferem na evolução da vida educacional da criança. É 
uma área muito importante da psicologia”.

Em 4,8% das respostas pode-se inferir que a Psicolo-
gia Escolar atua frente aos problemas psicológicos.

“Uma área interessante e necessária para todas as 
instituições de ensino. Por meio desta podem ser 
detectados vários problemas que envolvem professores, 
alunos, funcionários, família, e a partir disto um possível 
acompanhamento psicoterápico”.

“Uma forma de interagir o psicólogo às escolas [sic], com 
intuito de buscar uma melhor interação dos comportamentos 
dos estudantes, suas causas e sintomas, sobre qualquer 
problema ou transtorno que venha a ocorrer para com elas e 
o psicólogo ajudará a amenizar esses fatos”.

Outra atuação do psicólogo escolar citada na pes-
quisa foi a de desenvolvimento do ensino e aprendizagem, 
contabilizando 3,6% das respostas. 

“De suma importância para a educação no Brasil. Tem 
papel importante para auxiliar no ensino e nas dinâmicas 
metodológicas. Ajuda ao professor, ao aluno e a instituição 
fazerem seu papel correto de ensino e aprendizagem com 
qualidade”.

3,6% das respostas foram enquadradas na categoria 
denominada atuação crítica, pois estas relacionam o traba-

Gráfico 2. Áreas da Psicologia em que os alunos do final do curso 
desejariam atuar.

Fonte: O autor (2013) 

Sobre o que esses alunos acham da Psicologia Esco-
lar, 35,3% das respostas indicaram apenas que é uma área 
de atuação da Psicologia, não sendo detalhadas as ações 
dessa área.

“Muito importante, porém não atuante, fala-se muito e não 
faz quase nada”.

“É uma área que necessita de mais investimentos, ainda é 
muito pequeno, mas deve ser reconhecida e incentivada”.

23,1% das respostas indicaram que a Psicologia Es-
colar atua nas relações escolares.

“A Psicologia Escolar é uma área muito importante, pois atua 
no trabalho com alunos, professores, pais”.

“Acredito ser de grande relevância para toda escola. 
Os alunos, professores, coordenação e pais podem ser 
beneficiados quando esse serviço é oferecido com todas as 
suas particularidades”.
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lho da Psicologia Escolar com todos os fatores e atores que 
estão nela envolvidos. Seguem exemplos dessas respostas: 

“É uma excelente área de atuação, pois é sabido que cada 
vez mais os psicodiagnósticos vêm do meio escolar para a 
clínica e outras instituições, a ausência desse profissional 
psicólogo escolar acarreta esse estereótipo da psicologia, 
fazendo dos alunos com alguma problemática o “aluno 
problema”, dentre outras questões que venham a surgir na 
equipe pedagógica”.

“É um campo amplo com muitas coisas para serem 
trabalhadas e aperfeiçoadas. Pois o psicólogo na instituição 
escolar é muitas vezes visto como aquele que vai consertar 
o aluno, fazendo clínica na escola e a realidade não é essa 
em se tratando das diretrizes do CRP”.

7,3% das respostas citam a Psicologia Escolar como 
sendo importante, mas sem identificação pessoal para atuar 
nela; 4,8% foram consideradas vagas, imprecisas ou incon-
sistentes e 1,2% dos alunos não soube responder ou deixou 
a questão em branco. 

Discussão 
Sabe-se que no Brasil a Psicologia clínica ao longo 

do tempo tem atraído a atenção de grande parte dos psicó-
logos, e vários estudos mostram essa tradição. Podem ser 
mencionados os estudos de Bastos e Gomide (1989) e o 
de Yamamoto (1990) que citam como principais áreas de 
atuação dos psicólogos a clínica, a organizacional, a escolar 
e a docência, nesta ordem de preferência. Pesquisa feita 
junto aos Associados do Conselho Federal de Psicologia 
(2001) encontrou resultados semelhantes, sendo também 
citadas outras áreas como Psicologia da Saúde, Psicologia 
do Trânsito, Psicologia Jurídica, Psicologia Social, Psicolo-
gia do Esporte e pesquisa.

Esses resultados são semelhantes aos encontrados 
na presente pesquisa nas respostas dos alunos do início 
do curso, dos quais 29,5% apontam a clínica como sendo 
sua principal área de interesse seguida da jurídica, políticas 
públicas, hospitalar, escolar, organizacional, docência e pes-
quisa, o que pode indicar que a representação que eles têm 
da Psicologia é fortemente centrada na Psicologia Clínica, 
com menor interesse em outras áreas, entre elas a escolar.

Por outro lado, pesquisas mais recentes como a 
de Bardagi, Bizarro, Andrade, Audibert e Lassance (2008) 
mostram que estão ocorrendo mudanças nesse padrão. Em 
seu estudo eles apontam que a área clínica ainda é a que 
concentra o maior número de profissionais recém formados, 
com 26,4%, no entanto outras atuações são citadas, como 
o envolvimento em atividades de mestrado, doutorado, pes-
quisa, consultoria, ministrar curso/ palestras e atividades 
práticas de extensão/ residência/ especialização, sendo que 
a área da Psicologia Escolar não foi citada no estudo. 

A pesquisa realizada por Martins, Matos e Maciel 
(2009) também encontrou resultados diferentes dos tradi-
cionais, com a Psicologia organizacional sendo a mais cita-
da, seguida da Psicologia clínica, Psicologia social/ saúde/ 
comunitária, Psicologia Escolar e docência em Psicologia. 
Percebe-se nesses resultados o crescimento de áreas como 
a organizacional e a social em comparação com outras pes-
quisas, o que mostra que a clínica pode estar perdendo sua 
hegemonia.

Esses resultados são semelhantes aos encontrados 
neste levantamento com os alunos que estão na segunda 
metade do curso de Psicologia, que expressam os seguintes 
interesses: 23,2% políticas públicas, 18,6% clínica, 13,9% 
organizacional, 12,4% hospitalar, 10% docência, 8,5% jurídi-
ca, 6,9% escolar, 2,3% pesquisa. Esses percentuais podem 
indicar uma mudança ocorrida no decorrer do curso devido 
às experiências com outras áreas de atuação. No entanto, 
mesmo depois de cursar a disciplina de Psicologia Escolar, 
que é o objeto de interesse desta pesquisa, os alunos não 
demonstram uma preferência maior por esta, passando de 
8,2% no início para 6,9% no final. 

Acredita-se que esses resultados se devem ao fato de 
que mesmo com tantas possibilidades de atuação na área da 
Psicologia, o ideal de muitos psicólogos ainda é atuar na clíni-
ca. Magalhães, Straliotto, Keller e Gomes (2001) corroboram 
esse pensamento ao questionar estudantes de Psicologia 
do primeiro ano de faculdade sobre a escolha da Psicologia 
como profissão, e identificar que o modelo de atendimento 
individual em consultório foi o ideal de atuação psicológica 
projetado por muitos sujeitos, sendo o desejo destes ser 
admirados pelos seus pacientes devido a seus poderes de 
cura. Para os indivíduos do estudo supracitado, áreas como 
a escolar e a sócio-comunitária não são objetos de interesse, 
pois seria impossível ao psicólogo realmente ajudar essas 
pessoas, já que não poderia acompanhá-las de perto. 

Nesse sentido, observa-se que esse modelo clínico 
de atendimento individual tem repercussões para a socie-
dade, pois como Patto (2009) aborda, ele cria uma naturali-
zação da desigualdade, que se origina na maneira como a 
sociedade se estrutura, mas é interpretada como diferença 
biológica ou psicológica de aptidão intelectual. Há uma res-
ponsabilização das pessoas pelos seus próprios processos 
de desenvolvimento, pelo sucesso e pelo fracasso obtido. 

Em relação ao contexto escolar, tal modelo individu-
alizante vê as dificuldades de aprendizagem como sendo de 
responsabilidade somente do sujeito, e a intervenção clínica 
do psicólogo teria como objetivo contribuir para que o pró-
prio sujeito possa se desenvolver e se curar, quando for o 
caso. Essa concepção isola o indivíduo e sua subjetividade 
do mundo social e isenta as instituições, entre elas a escola, 
de qualquer responsabilidade pelos sofrimentos psicológi-
cos (Bock, 2009). Esse modelo foi o predominante na atua-
ção do psicólogo escolar durante muito tempo, e tinha como 
principal foco do trabalho o aluno problema.  

Souza (2007), analisando prontuários psicológicos 
de atendimento à queixa escolar em clínicas-escola de cur-
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sos de Psicologia na cidade de São Paulo, identificou que 
as hipóteses explicativas da queixa escolar eram centradas 
em aspectos individuais ou familiares, de natureza física ou 
emocional. Segundo a autora, isso ocorreria porque a Psico-
logia estaria utilizando um saber que enfatiza o mundo inter-
no do sujeito, determinado pelas relações vividas no grupo 
familiar primário, como sendo o grande responsável por 
todos os seus problemas psicológicos e de aprendizagem. 
Essa explicação não levaria em conta que grande parte das 
dificuldades se produz na escola, pela inadequação como 
essa criança é tratada, que os problemas emocionais não 
recaem sobre a maciça maioria das crianças, e que o espaço 
pedagógico também é um importante elemento estruturante 
do psiquismo e promotor de relações mais saudáveis. Essas 
explicações individualizantes da queixa escolar, no entanto, 
ainda estão presentes no discurso de muitos psicólogos, 
estudantes de Psicologia e da sociedade em geral.

Na presente pesquisa percebeu-se que quando 
questionados sobre a atuação do psicólogo escolar, a maio-
ria dos alunos que ainda não teve contato com a disciplina 
relatou que o foco do trabalho recai sobre os alunos e suas 
famílias, como pode-se observar na seguinte resposta: 

“Uma disciplina com um conteúdo grandioso, pois vem 
nos acrescentar no sentido de compreender no dia a dia 
o comportamento dos adolescentes e crianças, assim 
podendo interagir com os pais na educação de cada um”. 

Esses alunos também relatam que a atuação do psicó-
logo está voltada para o desenvolvimento do ensino e apren-
dizagem, para o trabalho com dificuldades de aprendizagem 
e para problemas psicológicos. Eles acreditam que o trabalho 
do psicólogo é importante “para ajudar a resolver problemas 
psicológicos que podem prejudicar no processo de aprendi-
zagem das pessoas.” Pequena parte dos alunos, 5,7%, cita 
a atuação nas relações escolares como foco de trabalho do 
psicólogo escolar. Por outro lado, 10,2% dos alunos dizem 
que não têm opinião sobre a Psicologia Escolar ou deixaram 
a questão em branco e 8,5% relatam que é uma área impor-
tante, mas que não possuem um interesse pessoal por ela. 

Em relação aos alunos que já tiveram contato com 
a disciplina de Psicologia Escolar a maioria das respostas 
indica que a área atua nas relações escolares 23,1%, o que 
se considera um fator positivo, e pode ser observado na se-
guinte resposta: 

“Acredito ser de grande relevância para toda escola. 
Os alunos, professores, coordenação e pais podem ser 
beneficiados quando esse serviço é oferecido com todas as 
suas particularidades”. 

Considera-se positivo também o fato de 3,6% das 
respostas indicarem uma atuação numa perspectiva crítica. 
No entanto, ainda é citado como possibilidade de atuação o 
trabalho com alunos e suas famílias, suas dificuldades de 
aprendizagem e seus problemas psicológicos. As seguintes 
respostas ilustram essas categorias: 

“Acho de extrema importância, pois muitos alunos precisam 
de acompanhamento, pois existem problemas na família que 
podem prejudicar os estudos dos mesmos e a psicologia 
escolar pode ajudar esses alunos”.

“Uma área interessante e necessária para todas as 
instituições de ensino. Por meio desta podem ser 
detectados vários problemas que envolvem professores, 
alunos, funcionários, família, e a partir disto um possível 
acompanhamento psicoterápico”.  

Como se percebe, tanto nas respostas dos alunos 
do início do curso quanto do final do curso há divergências, 
com indicações de várias possibilidades de atuação. Pode-
-se levantar a hipótese de que grande parte desses alunos 
pode não ter tido contato com a Psicologia Escolar em sua 
vida acadêmica pregressa, visto que esta ainda é restrita a 
algumas instituições, o que pode gerar dúvidas a respeito do 
que este profissional realmente faz na escola. 

Sabe-se que as dificuldades que são produzidas 
na escola são multideterminadas e a queixa escolar não é 
fruto somente do aluno e de suas dificuldades psicológicas 
e familiares. No entanto, o foco de atuação de muitos psicó-
logos escolares ainda é o aluno. É o que mostra a pesquisa 
desenvolvida pelo Conselho Federal de Psicologia (2009), 
respondida por 302 psicólogos que atuam na educação bá-
sica. Essa investigação mostrou que as principais práticas 
desses profissionais, 57,8%, estão voltadas para orientação/ 
educação, avaliação psicológica, acolhimento/ assistência/ 
tratamento psicológico. No estudo de Yamamoto (1990), os 
psicólogos escolares também citaram que o principal foco 
de atuação no seu trabalho é o aluno e as atividades re-
alizadas são psicodiagnóstico, observações, aplicação de 
testes, orientação vocacional, orientação psicopedagógica, 
atendimento de distúrbios de aprendizagem e atendimento 
psicoterápico. 

Como pode ser percebido, a representação dos 
alunos pesquisados sobre o trabalho do psicólogo escolar 
voltado para o aluno e seus problemas psicológicos e de 
aprendizagem encontra eco nas práticas de muitos profis-
sionais. Por outro lado, muitas são as dificuldades encontra-
das por este profissional no desempenho do seu trabalho. 
No estudo de Yamamoto (1990) foram citadas as seguintes: 
pouca abrangência do trabalho, falta de recursos materiais, 
falta de apoio administrativo, falta de aceitação do trabalho, 
descaso com a educação, e por fim o reconhecimento da 
indefinição de sua função. 

Esse mesmo problema de indefinição do papel do 
psicólogo escolar também atinge os alunos em formação. 
Balbino (2008) realizou pesquisa com 18 estagiários em 
Psicologia Escolar, que relataram como dificuldades encon-
tradas no estágio o despreparo para atuar em Psicologia 
Escolar e também a falta de compromisso dos professores, 
além de falta de recursos, desinformação dos pais e alunos 
sobre a Psicologia Escolar e falta de apoio da diretoria. Na 
mesma pesquisa buscou-se investigar também a percepção 
das escolas sobre a Psicologia Escolar através de seus di-
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retores ou coordenadores. Quando se questionou sobre a 
importância do trabalho do psicólogo escolar, 95% dos en-
trevistados nas escolas relataram ser importante e no que se 
refere às dificuldades encontradas pela escola em relação 
ao estágio foram citadas: falta de um psicólogo escolar para 
atuar em conjunto, desconhecimento por parte da clientela 
e do professorado sobre o psicólogo e seu trabalho, pouco 
envolvimento dos participantes nas atividades, pouco tempo 
para realização das atividades e dificuldade de trabalhar 
com o professorado. 

Essas dificuldades relatadas pelos profissionais, pe-
los estagiários e pelos diretores ou coordenadores das es-
colas também são percebidas nas respostas de 10,2% dos 
alunos do início do curso e de 1,2% dos alunos do final do 
curso que não souberam falar nada sobre a Psicologia Es-
colar, e dos 8,5% do início do curso e 7,3% do final do curso 
que dizem não ter identificação para atuar na área. Guzzo 
(2008) acredita que muitos psicólogos não sabem como agir 
nas escolas porque não aprenderam ou não vivenciaram 
essa realidade em seu tempo de formação, ou porque dian-
te de uma realidade difícil e complexa, os conhecimentos 
psicológicos e ferramentas profissionais têm pouco a contri-
buir. Ela acredita também que muitas práticas psicológicas 
desenvolvidas nas escolas são fruto da expectativa que a 
população cria a respeito do profissional de Psicologia de 
que ele atue no modelo médico, culpabilizando o indivíduo 
pelo seu problema e tratando-o, de preferência, longe do 
seu contexto de desenvolvimento. 

Essa expectativa seria construída ideologicamente e 
seria fruto do contexto social em que nos encontramos. Esse 
contexto é refletido, e ao mesmo tempo é reflexo do discurso 
oficial que propõe os modelos de sociedade que devem ser 
seguidos. Para a Psicologia Escolar também são propostos 
modelos a serem seguidos, através, por exemplo, das pro-
posições legislativas que versam sobre sua inserção na edu-
cação básica.  Pasqualini, Souza e Lima (2013), analisando 
essas proposições buscaram investigar quais demandas 
sociais reivindicam a presença do psicólogo na educação, 
e concluíram que nessas proposições o que se espera do 
profissional de Psicologia é que atue predominantemente fo-
cando no indivíduo, já que a concepção que embasaria esta 
atuação é a de que esses profissionais seriam formados para 
atuar auxiliando, individualmente, participantes do ambiente 
escolar cujos problemas de ordem individual, biológica e/ou 
familiar estejam dificultando o processo de aprendizagem.

Por outro lado, nesta pesquisa, 26 alunos relataram 
que o trabalho do psicólogo escolar também se dá nas re-
lações escolares e que este pode e deve ter uma atuação 
crítica nas escolas. Quando o aluno diz que a Psicologia 
Escolar é “uma excelente área de atuação, pois é sabido 
que cada vez mais os psicodiagnósticos vêm do meio es-
colar para a clínica e outras instituições, a ausência desse 
profissional psicólogo escolar acarreta esse estereótipo da 
psicologia, fazendo dos alunos com alguma problemática o 
“aluno problema”, ele está fazendo uma crítica a este mo-
delo de atuação vigente, que está por trás da resposta de 
vários outros alunos. Por outro lado, outro aluno, ao dizer 

que a Psicologia Escolar é importante principalmente na 
“área periférica”, expressa uma série de preconceitos contra 
a escola de área periférica e o aluno que a frequenta. Esses 
preconceitos e estereótipos precisam ser trabalhados dentro 
do espaço acadêmico para que não atinjam a prática desses 
futuros profissionais. 

  Sabe-se que o trabalho do psicólogo é importante 
e vasto dentro do contexto educacional, pois ele pode atuar 
desde a Educação Infantil até a universidade. O trabalho 
nessa área tem crescido muito, mas ainda há a necessidade 
de que cada vez mais profissionais atuem nessa especia-
lidade. Por isso Joly (2000) acredita que é imprescindível 
e urgente a capacitação ética, flexível e competente des-
ses profissionais nos cursos de graduação. Isso irá formar 
indivíduos críticos e competentes para serem agentes de 
mudanças e geração de novos conteúdos para a sociedade.

Considerações finais 
Nesta pesquisa buscou-se investigar a percepção 

dos estudantes de Psicologia de uma IES privada do interior 
do Ceará a respeito da Psicologia Escolar em termos de es-
colha da área para atuação e da visão sobre a prática desse 
profissional, e analisar se esta percepção sofreria mudança 
após o contato com esta por meio da disciplina de Psicologia 
Escolar. Com a análise das respostas dos alunos percebeu-
-se que áreas como a clínica, as políticas públicas, a organi-
zacional e a jurídica são as que mais despertam o interesse 
dos mesmos, sendo a Psicologia Escolar pouco citada.

Em relação à percepção sobre a Psicologia Escolar, 
os alunos que ainda não tiveram contato com ela através da 
disciplina associaram sua atuação principalmente ao traba-
lho com os alunos e suas famílias, ao desenvolvimento do 
ensino e aprendizagem e às dificuldades de aprendizagem. 
Os alunos que já tiveram contato com ela a associaram à 
atuação nas relações escolares, ao trabalho com alunos e 
famílias e às dificuldades de aprendizagem. 

Percebe-se nas respostas dos alunos uma mudança, 
ainda que pequena, ao ter contato com a disciplina em rela-
ção ao principal foco do trabalho do psicólogo escolar, que 
passa do aluno e sua queixa para as relações que ocorrem 
no interior da escola. Isso pode trazer o rompimento com 
a culpabilização dessas crianças e a construção de novas 
compreensões da queixa escolar. Por outro lado, alguns 
alunos continuam com um pensamento clínico enraizado, 
expressando em suas respostas a perspectiva psicométrica 
e psicoterápica da Psicologia. Acredita-se que isso esteja 
relacionado ao estereótipo social da Psicologia como sendo 
uma área que atua individualmente com os pacientes, que 
possuem em si a causa e a solução para seus problemas. 
Esse estereótipo teria sido construído ao longo do tempo na 
história do nosso país, e estaria presente em muitos de nós, 
sendo apenas refletido nas respostas desses alunos.

Parte dos alunos, tanto do início quanto do final do 
curso, relatou não ter identificação para trabalhar nesta 
área (7,9%), apesar de considerá-la importante, e 5,7% não 
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souberam falar nada a respeito. Considera-se isso um dado 
preocupante, pois o estudante de Psicologia ao concluir sua 
graduação forma-se um profissional generalista, que poderá 
atuar em qualquer área da Psicologia, mas para isso deve 
ter um mínimo de conhecimento e experiência em todas as 
áreas. Um dado relevante sobre o estudo é o fato de que na 
instituição pesquisada há apenas uma disciplina obrigatória 
nesta área e não há uma ênfase específica nos estágios 
curriculares do curso, o que limita as experiências do aluno 
em relação a essa temática. É importante ressaltar que vá-
rios projetos de lei em tramitação visam garantir a presença 
do psicólogo em toda rede de educação básica, o que irá 
criar um grande espaço para inserção desse profissional, e 
quando isso acontecer tanto os profissionais interessados 
na área quanto os não interessados poderão atuar nesses 
espaços. 

Por fim, considera-se que conhecer a percepção dos 
estudantes de Psicologia sobre esta temática irá possibilitar 
discussões aprofundadas a respeito, o que pode contribuir 
com o avanço da Psicologia Escolar. Considera-se também 
que o estudo teve suas limitações como o fato de analisar 
poucos aspectos da percepção dos alunos sobre o tema, 
e ter sido investigada somente uma instituição de ensino. 
Coloca-se como recomendação o aprofundamento do estu-
do com análise de outras variáveis, a replicação em outras 
instituições e, principalmente, a análise e a reformulação da 
grade curricular do curso na referida instituição com amplia-
ção das possibilidades de discussão deste tema.     
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Resumo 
Há muitas maneiras de arranjar contingências para promover a aprendizagem, sendo os jogos educativos uma delas. Este artigo apresenta uma 
revisão da bibliografia relativa a pesquisas empíricas que empregaram jogos educativos para a coleta de dados com o objetivo de identificar argumentos 
em que os autores especificam as características dos jogos e interpretá-las com base nos princípios da Análise do Comportamento. Realizou-se 
uma busca com o operador boleano “AND” nas bases de dados Scielo e Pepsic e os descritores jogos educativos; jogos AND educação; jogos 
AND saúde, na Base Scielo e jogos; jogo; jogos AND brinquedos na Pepsic. Foram selecionados sete artigos e identificaram-se argumentos que 
permitiram destacar as seguintes características dos jogos: operações estabelecedoras, instrucional e de controle de estímulos (discriminação e 
generalização). Reconheceu-se a partir dos argumentos dos autores da bibliografia revisada que os jogos educativos apresentam características de 
estratégias de ensino e motivadoras e podem contribuir para a programação de contingências de ensino eficazes e eficientes.
Palavras-chave: Análise do Comportamento; jogos educativos; aprendizagem.

Characteristics attributed to educational games: an interpretation behavior analytic
Abstract
The bibliography of empirical research that used educational games for the data collection has been reviewed in order to identify arguments in which 
authors specified the games characteristics and interpret these based on the principles of Behavior Analysis. A search with the boolean operator 
“AND” has been performed in the databases Scielo and Pepsic and the descriptors educational games, games AND education, games AND health 
(Base Scielo) and games; game; games AND toys (Pepsic). Seven articles were selected and the arguments that have underlined the following 
games have been identified: establishing operations, instructional and stimulus control (discrimination and generalization). It was recognized from 
the authors’ arguments of the reviewed literature that educational games have characteristics of teaching strategies and motivating, leading to the 
conclusion that they can contribute to the programming of effective and efficient teaching.
Keywords: Behavior Analysis; educational games; learning.

Características atribuidas a juegos educativos: una interpretación Analítico-
Comportamental

Resumen
Hay muchos modos de conseguir contingencias para promover el aprendizaje, siendo los juegos educativos una de ellas. Este artículo presenta 
una revisión de la bibliografía relativa a la investigación empíricas que emplearon juegos educativos para la recolecta de datos con el objetivo 
de identificar argumentos en que los autores especifican las características de los juegos e interpretarlas con base en los principios del Análisis 
del Comportamiento. Se realizó una búsqueda con el operador boleano “AND” en las bases de datos Scielo y Pepsic y los descriptores juegos 
educativos; jugos AND educación; juegos AND salud, en la Base Scielo y juegos; juego; juegos AND juguetes en la Pepsic. Fueron seleccionados 
siete artículos y se identificaron argumentos que permitieron destacar las siguientes características de los juegos: operaciones establecedoras, 
instruccional y de control de estímulos (discriminación y generalización). Se reconoció a partir de los argumentos de los autores de la bibliografía 
revisada que los juegos educativos presentan características de estrategias de enseñanza motivadoras y pueden contribuir para la programación 
de contingencias de enseñanza eficaces y eficientes.
Palabras-clave: Análisis del Comportamiento; juegos educativos; aprendizaje.
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Introdução
No contexto educacional é importante promover con-

tingências que facilitem e que possibilitem acelerar o proces-
so de aprendizagem e que também proporcionem situações 
para que comportamentos específicos sejam emitidos, con-
forme sugeriu Skinner (1968/1972). Assim, pode-se afirmar 
que não é apropriado esperar que o aprendiz se comporte 
de uma determinada maneira para só então apresentar con-
sequências que venham a fortalecer esse comportamento. 
De acordo com Skinner (1968/1972, p.62) ensinar é arranjar 
“contingências de reforço sob as quais o aluno aprende”, 
portanto “quem é ensinado aprende mais rapidamente do 
que quem não é” (Skinner 1968/1972, p.4).

Diversos aspectos devem ser considerados quando 
se aborda a questão do planejamento do ensino. Por exem-
plo, deve-se especificar claramente o que ensinar; o ensino 
deve ser apropriado para o aprendiz; a razão para aquele 
ensino deve estar clara e, também, a forma de ensinar deve 
ser planejada. Esse último aspecto envolve determinar o 
modo pelo qual as contingências de ensino são arranjadas. 

Há muitas maneiras de arranjar contingências para 
promover a aprendizagem, sendo os jogos educativos uma 
delas. Segundo Dondi e Moretti (2007), os jogos educativos 
são definidos como aqueles que possuem um objetivo didáti-
co explícito e podem ser adotados ou adaptados para melho-
rar, apoiar ou promover os processos de aprendizagem em 
um contexto de aprendizagem formal ou informal. Além disso, 
esses autores consideram que os jogos possuem regras e 
possibilitam o entretenimento, devendo, portanto, como qual-
quer outro recurso didático e metodológico, possuir objetivos 
definidos, coerência nas estratégias utilizadas e favorecer 
o alcance dos objetivos de aprendizagem. Devido a esses 
aspectos, os jogos têm sido objeto de estudo de pesquisa-
dores de diferentes áreas, como da Saúde, da Educação, da 
Biologia, da Psicologia dentre outros (por exemplo, Canto, 
& Zacarias, 2009; Cezar, Morais, Calsa, & Romualdo, 2008; 
Fonseca, Scochi, & Mello, 2002; Toscani, & cols., 2007). 

Ao se considerar os estudos realizados por pesquisa-
dores de áreas como da Saúde, da Educação, da Biologia, 
podem ser destacados os seguintes jogos: (a) área da Saú-
de - jogo para o ensino de prevenção de doenças parasi-
tológicas (Toscani, & cols., 2007) e jogo para o ensino de 
puérperas sobre conhecimentos relacionados à saúde (Fon-
seca, & cols., 2002); (b) área da Biologia - jogo voltado para 
o ensino de biomas brasileiros (Canto, & Zacarias, 2009); 
(c) área da Educação - jogo para o ensino de acentuação 
(Cezar, & cols., 2008). Os autores desses jogos/estudos 
e de outros da bibliografia dessas áreas têm atribuído aos 
jogos as mais diferentes características educacionais, entre 
elas, a de serem estratégias motivadoras a serem usadas no 
ensino de conteúdos (Canto, & Zacarias, 2009), a de serem 
usados como recurso que favorece a tomada de consciência 
por parte dos alunos (Cezar, & cols., 2008) e a de permitirem 
a tomada de decisão (Fonseca, & cols., 2002). Outro aspec-
to destacado pelos pesquisadores relaciona-se à importân-
cia dos jogos como um recurso necessário para fornecer aos 

aprendizes um ambiente apropriado e diversificado para o 
aprendizado de habilidades específicas.

Analistas do comportamento também têm desen-
volvido e avaliado jogos educativos como para o ensino 
de princípios/conceitos da Análise Experimental do Com-
portamento para adultos e jovens (Ferreira, & cols., 2012; 
Haydu, 2014); para o ensino de habilidades acadêmicas, 
utilizando o modelo da equivalência de estímulos, como a 
leitura e a escrita (Siqueira, Barros, Marques, & Monteiro, 
2011; Souza, & Hübner, 2010); para o manejo de dinheiro 
(Sdoukos, & cols., 2010). Além desses, foram desenvolvidos 
jogos usados em intervenções terapêuticas, podendo ser ci-
tados os jogos “Será Que Conheço Você?” (Moura, 2006) e 
o “Baralho das Emoções” (Caminha, & Caminha, 2010), que 
apesar de ter um caráter clínico, não deixam de ter caracte-
rísticas educacionais. Nos estudos relatados por analistas 
do comportamento, foram feitas análises funcionais específi-
cas das relações comportamentais estabelecidas pelo jogo, 
podendo-se afirmar que ele é um recurso que permite o 
estabelecimento de diversas contingências que favorecem o 
processo de aprendizagem (Ferreira, & cols., 2012; Haydu, 
2014; Siqueira, Barros, Marques, & Monteiro, 2011; Souza, 
& Hübner, 2010; Xander, 2013).

Visto que os jogos educativos são considerados ins-
trumentos por meio dos quais contingências de ensino podem 
ser arranjadas a fim de promover a aprendizagem, este estu-
do revisou a bibliografia de pesquisas empíricas que empre-
garam jogos educativos na coleta de dados, com o objetivo 
de identificar argumentos em que os autores especificaram 
as características dos jogos e posteriormente interpretá-los 
com base nos princípios da Análise do Comportamento, para 
identificar os processos comportamentais subjacentes aos 
jogos. A condição de se fazer interpretações analíticas com-
portamentais das características dos jogos determinou que 
este estudo se limitasse à análise de pesquisas empíricas.

Método
A busca por artigos científicos sobre os jogos edu-

cativos foi realizada nas bases de dados Scielo e Pepsic, 
desde a criação das bases até julho de 2013. Na pesquisa 
bibliográfica preliminar (Fase 1) foram introduzidos os se-
guintes descritores para a busca com o operador booleano 
“AND”: jogos; jogo; jogos AND brinquedos. Devido ao gran-
de número de artigos encontrados inicialmente na base de 
dados Scielo (912 artigos), a busca nesta base foi refinada 
utilizando os seguintes descritores: jogos educativos, jogos 
AND educação e jogos AND saúde e foram encontrados 256 
artigos. Na base de dados Pepsic foram encontrados 76 ar-
tigos com os descritores inicialmente especificados (jogos; 
jogo; jogos AND brinquedos). A busca nesta base de dados 
não foi refinada conforme foi feito com os resultados da bus-
ca no Scielo devido ao número relativamente reduzido de 
artigos encontrados com esses descritores. Um total de 332 
artigos foi selecionado para realizar a leitura dos resumos. 
Em seguida, realizou-se a pesquisa bibliográfica manual 
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(Fase 2), com a leitura de todos os títulos e resumos dos 
332 artigos selecionados na Fase 1. 

Na revisão crítica dos artigos (Fase 3), selecionaram-
-se os artigos que relatavam pesquisas empíricas que utili-
zaram jogos educativos no procedimento e nas quais foram 
feitas referências ao tema “jogos educativos” e excluíram-se 
artigos que faziam referência a jogos esportivos, jogos co-
orporativos, jogos eletrônicos, jogos sociodramáticos e jogo 
patológico. A aplicação desses critérios de exclusão levou 
à seleção de sete artigos. Após a leitura dos resumos e a 
seleção dos artigos, procedeu-se à leitura dos artigos. Em 
seguida, realizou-se uma seleção dos argumentos em que 
os autores especificam as características educativas dos 
jogos (Fase 4). Os argumentos não tinham que ser redigi-
dos em linguagem analítico-comportamental, mas foram 
interpretados com base nos princípios e conceitos da Aná-
lise do Comportamento, sendo esses princípios e conceitos 
descritos e analisados no contexto dos jogos. Esses dados 
são apresentados na próxima seção do presente estudo, 
caracterizando os resultados do mesmo.

Resultados e Discussão
Os resultados numéricos da consulta às bases de da-

dos Scielo e Pepsic, as palavras-chave por meio das quais 
foram selecionados os artigos de interesse para os objetivos 
desta revisão, o número de artigos encontrados e o número 
de artigos recuperados e utilizados para análise encontram-
-se na Tabela 1. 

Os sete artigos selecionados descrevem o uso dos 
jogos como recursos educacionais e especificam as suas 
características. Nesses artigos, os jogos foram estudados 
por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, o 
que foi constatado pela identificação da formação dos au-
tores (Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia e Le-
tras). A Tabela 2 apresenta as referências das publicações, 
bem como o título e o objetivo dos estudos da revisão. 

Após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, 
foram identificadas e reproduzidas sentenças em que o(s) 

autor(es) apresentam argumentos referentes às caracterís-
ticas atribuídas por eles aos jogos usados em seus estu-
dos. Essas sentenças/argumentos, retiradas das seções de 
resultados e discussão, foram interpretadas com base nos 
princípios da Análise do Comportamento.

As seguintes sentenças/argumentos descrevem 
os jogos como tendo a característica motivadora. Foram 
sublinhadas as partes das sentenças em que os autores 
identificam essa função nos jogos usados por eles em suas 
pesquisas.

(...) é possível supor que o jogo tenha criado um ambiente 
motivador (Santos, & Ortega, 2009, p.46); 

O jogo de regras é um instrumento que se encaixa como 
uma das possibilidades para o trabalho do professor seguir 
tais sugestões, na medida em que cria uma situação lúdica, 
motivadora e desafiadora, capaz de mobilizar e desenvolver 
aspectos cognitivos (Santos, & Ortega, 2009, p.47);

Surgiu a ideia da aplicação do jogo Super Trunfo Árvores 
Brasileiras com o propósito de trabalhar este conteúdo 
programático de forma motivante e divertida (...) (Canto, & 
Zacarias, 2009, p.152); 

A oportunidade para discussão durante o jogo aumenta o 
interesse e a motivação. Facilita a assimilação de conceitos 
pela estimulação do processo cognitivo, permite a expressão 
de opiniões, esclarece conceitos, reforça e suplementa 
aprendizagem e promove positiva aprendizagem afetiva 
(Fonseca, & cols., 2002, p.170). 

Ressalta-se, ainda, o caráter motivacional dos jogos. (Souza, 
& Hübner, 2010, p. 238).

(...) Observações não sistemáticas indicaram que as 
atividades de ensino com os jogos aumentaram a 
probabilidade de as crianças se envolverem nas tarefas e 
aprenderem o que estava sendo ensinado. (Sudo, Soares, 
Souza, & Haydu, 2008, p. 235)

Base de Dados Palavras-chave Nº de artigos encontrados Artigos recuperados

Scielo

jogos educativos 14 0

jogos AND educação 158 2

jogos AND saúde 84 0

Pepsic jogos 32 1

jogo 35 3

jogos AND brinquedos 09 1

Tabela 1. Bases de dados consultadas, descritores e número de artigos encontrados e recuperados a partir da busca.
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Observa-se nos argumentos selecionados que os 
autores atribuem aos jogos a característica motivadora 
devido à capacidade “de mobilizar” os jogadores (Santos, 
& Ortega, 2009, p. 47). O jogo é evidenciado como aquele 
que promove “a oportunidade para discussão” (Fonseca, & 
cols., 2002, p.170), levando a um aumento da motivação. 

As situações de aprendizagem arranjadas pelo jogo podem 
estabelecer relações entre eventos, auxiliando o jogador 
a emitir respostas apropriadas ao conteúdo que o jogo se 
propõe a ensinar, produzindo consequências que podem ser 
identificadas como reforçadoras. 

Referências Títulos Objetivos dos estudos
Princípios e conceitos 

da AC

Cezar, Morais, 
Calsa, & 
Romualdo (2008)

Acentuação gráfica: criação 
e aplicação de um jogo de 
regras.

Apresentar os resultados da 
criação e aplicação de um jogo de 
regras sobre acentuação gráfica 
com alunos de 4ª e 5ª séries e 
suas possibilidades de uso no 
atendimento psicopedagógico.

Reforço; Operação 
Estabelecedora; 
Controle por Regras; 
Resolução de 
Problemas

Canto, & 
Zacarias (2009)

Utilização do jogo Super 
Trunfo Árvores Brasileiras 
como instrumento facilitador 
no ensino dos biomas 
brasileiros

Analisar a funcionalidade do jogo 
Super Trunfo Árvores Brasileiras 
como instrumento pedagógico para 
o ensino dos biomas brasileiros.

Operação 
Estabelecedora

Santos, & Ortega 
(2009)

O jogo de regras como 
recurso para avaliação 
e intervenção: um 
estudo piagetiano com 
adolescentes.

Caracterizar o nível de 
compreensão de um jogo de 
regras em adolescentes do sexo 
feminino.

Operação 
Estabelecedora; 
Reforço; Generalização 
de Estímulos; Controle 
por Regras; Resolução 
de Problemas

Fonseca, Scochi, 
& Mello (2002)

A educação em saúde de 
puérpereas em alojamento 
conjunto neonatal: aquisição 
de conhecimento mediado 
pelo uso de um jogo 
educativo.

Verificar a aquisição de 
conhecimento nas atividades de 
educação em saúde, mediada pela 
utilização de um jogo educativo 
sobre aleitamento materno e 
cuidados básicos com o recém-
nascido, em alojamento conjunto.

Operação 
Estabelecedora; 
Reforço; Controle por 
Regras

Souza, & Hübner 
(2010) 

Efeitos de um jogo de 
tabuleiro educativo na 
aquisição de leitura e escrita.

Investigar se crianças não 
alfabetizadas aprenderiam as 
relações entre palavra falada, 
figura, palavra impressa e escrita 
manuscrita por meio do jogo de 
tabuleiro Abrakedabra. 

O p e r a ç ã o 
E s t a b e l e c e d o r a ; 
Reforço

Sudo, Soares, 
Souza, & Haydu 
(2008)

Equivalência de estímulos e 
uso de jogos para ensinar 
leitura e escrita.

Investigar se crianças que 
apresentavam erros de escrita de 
dissílabos simples aprenderiam 
a escrever corretamente por 
meio de jogos que ensinassem 
diferentes relações.

O p e r a ç ã o 
E s t a b e l e c e d o r a ; 
Generalização de 
Estímulos, Resolução 
de Problemas

Toscani, & cols.

(2007)

Desenvolvimento e 
análise de jogo educativo 
para crianças visando à 
prevenção de doenças 
parasitológicas.

Avaliar o uso do jogo de tabuleiro 
como estratégia educativa aplicado 
na aprendizagem de medidas 
profiláticas nas parasitoses 
intestinais em escolares de 7 a 13 
anos.

Resolução de 
Problemas

Tabela 2. Referência, título e objetivos dos estudos selecionados para análise
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Jogos e brinquedos, de acordo com Skinner 
(1968/1972), possuem consequências naturalmente reforça-
doras, com os quais muitas vezes as crianças brincam por 
horas, pois eles informam à criança sobre as modificações 
que ela pode provocar no ambiente. Esse controle da natu-
reza, conforme descrito por Skinner, embora tênue, é em si 
mesmo reforçador. O reforço natural é aquele que é produto 
direto do próprio comportamento sem haver necessidade de 
ganhos externos (Matos, 1993; Moreira, & Medeiros, 2007). 

No contexto do jogo, à medida que o jogador aprende 
respostas relacionadas ao conteúdo educativo que compõe 
o jogo (avançando no conhecimento, explicando aos cole-
gas o êxito obtido), são produzidas, além dos reforçadores 
arbitrários (como o ganho de pontos), consequências ine-
rentes à própria aprendizagem (reforços não arbitrários), 
que podem ser consideradas como sendo reforços naturais.

A presença do reforço natural já seria relevante para 
determinar a escolha por esse instrumento como um meio de 
auxílio para se programar contingências de ensino. Somado 
a isso, há de se considerar também que o reforço imedia-
to das repostas corretas pode ser programado por meio de 
eventos reforçadores arbitrários. Os reforçadores arbitrários 
como produto indireto (Skinner, 1968/1972) modelam a to-
pografia do comportamento muito antes dele poder produzir 
consequências naturais (Skinner, 1968/1972). Nos jogos edu-
cativos, eles podem ser programados, por exemplo, por meio 
de pontuação ou pelo fato de o jogador ganhar mais chances 
de jogar. Portanto, pode-se afirmar que, de acordo com os 
autores dos artigos revisados, os jogos promovem situações 
nas quais operações motivacionais estão envolvidas.

Para fortalecer a conclusão especificada no parágrafo 
anterior, buscaram-se argumentos que pudessem confirmar 
essa interpretação. As sentenças consideradas como argu-
mentos de que o jogo é motivador são aquelas que identifi-
caram uma frequência alta das respostas de jogar, as con-
sequências reforçadoras que mantêm essas respostas e as 
operações que estabelecem as condições sob as quais essas 
consequências podem tornar-se efetivas como reforçadoras. 
As sentenças reproduzidas a seguir foram extraídas dos re-
sultados e discussão das pesquisas selecionadas, sendo su-
blinhadas as partes que permitem identificar os efeitos refor-
çadores e de operações estabelecedoras, ou seja, a elevada 
probabilidade ou um aumento das respostas de jogar.

 (...) ao ser indagado pelos colegas sobre a razão de seu 
inesperado e repentino êxito no jogo, AC passou a explicar 
ao grupo seus procedimentos (Cezar, & cols., 2008, p.71);

(...) ganhou dez das quinze partidas no campeonato (Santos, 
& Ortega, 2009, p.42); 

Observou-se um interesse em adquirir o jogo (Canto, & 
Zacarias, 2009, p. 150); 

(...) as adolescentes pesquisadas estiveram durante todo 
o tempo motivadas, tendo em vista que ficavam depois do 
turno de aula (almoçavam na escola), não tiveram nenhuma 

falta e ainda disseram se precisar é só chamar (Fonseca, & 
cols., 2002, p.47).

Durante o estudo não houve desistência por parte das 
crianças ou recusa em participar das sessões. Na verdade, 
observações informais mostraram que todas as crianças 
queriam participar das sessões e pediam (...) (Souza, & 
Hübner, 2010, p. 238)

Algumas das citações anteriores permitem observar 
que houve uma elevada probabilidade ou um aumento das 
respostas de jogar após a primeira ocorrência desta respos-
ta. Isso permite pressupor que consequências reforçadoras 
estão envolvidas na contingência, conforme foi argumen-
tado anteriormente. Para o analista do comportamento, a 
motivação (operações estabelecedoras - Michael, 2004; 
Sundberg, 2013) é explicada a partir do conceito de reforço, 
considerando não somente a presença da consequência de 
uma resposta, mas sua eficácia no fortalecimento do com-
portamento. As operações estabelecedoras são, assim, de-
finidas como variáveis ambientais, operações ou condições 
de estímulos, que alteram momentaneamente a efetividade 
reforçadora de outros eventos e a frequência de ocorrência 
de todo o comportamento que foi reforçado por esses even-
tos (Michael, 2004). Nos argumentos apresentados pelos 
autores, identificou-se que a frequência do comportamento 
de jogar, identificada pela descrição de que havia grande 
procura ou espera para jogar, faz referência ao jogo como 
um instrumento que possui consequências reforçadoras, 
entre elas ganhar os pontos. 

 No contexto dos jogos, os pontos podem ter sua 
efetividade reforçadora alterada em razão de regras como: 
“Quem tiver mais pontos ganha o jogo”. Essa regra possibi-
lita que comportamentos que no passado tenham produzido 
pontos venham a ser evocados. Isso evidencia mais um 
processo comportamental que é o fato de regras poderem 
funcionar como operações estabelecedoras que alteram 
a efetividade reforçadora ou punidora de estímulos como 
pontos, aumentando sua efetividade como reforçador ou 
punidor (Schlinger, & Blakely, 1987). 

Jogos como estratégia de ensino

Outra característica presente nos jogos, de acordo 
com os autores, refere-se ao fato de fornecerem regras tanto 
para a resolução de problemas como para a compreensão 
do próprio jogo e de conteúdos específicos, conforme apre-
sentam os seguintes argumentos:

(...) conforme as dicas são reveladas, os sujeitos levantam 
hipóteses acerca da regra de acentuação gráfica da palavra 
em foco (Cezar, & cols., 2008, p. 69); 

(...) o jogo de regras parece permitir evolução do nível de 
compreensão do jogo (Santos, & Ortega, 2009, p. 46). 
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(...) a atividade educativa mediada pelo uso de um jogo 
contribuiu para a aquisição de conhecimento sobre 
amamentação e cuidados com o RN (Fonseca, & cols., 
2002, p.168)

(...) enfrentamento de situações problemas nos jogos. 
Tais situações obrigam os jogadores a organizar novas 
estratégias de ação para alcançar um resultado favorável 
(Cezar, & cols., 2008, p. 71). 

Foram criadas situações-problemas (Santos, & Ortega, 
2009, p. 36). 

Esses argumentos sugerem que as regras ou dicas 
fornecidas pelo jogo podem favorecer o aprendizado do alu-
no, de acordo com o que o jogo se propõe a ensinar, e podem 
estabelecer controle instrucional, bem como a aquisição de 
repertório de resolução de problemas. As dicas fornecidas 
podem auxiliar o jogador a produzir outros estímulos dis-
criminativos acerca da resposta que deverá ser emitida, ou 
seja, levantar hipóteses e emitir a resposta solução que será 
reforçada. Essas características dos jogos podem ser iden-
tificadas com comportamento governado por regras. Uma 
regra é considerada como sendo estímulo discriminativo que 
especifica contingências (Skinner, 1969/1980) ou como estí-
mulos alteradores de função de outros estímulos (Schlinger, 
1993). Por exemplo, a forma como os jogos Acentolândia 
(Cezar, & cols., 2008) e Quoridor (Santos, & Ortega, 2009) 
foram organizados, permite que se identifiquem as variáveis 
que evidenciam as regras como estímulos discriminativos. 
No primeiro, as dicas sobre a quantidade de vogais, con-
soantes ou sílabas que a palavra continha, a classificação 
da palavra (oxítona, paroxítona ou proparoxítona) ou a infor-
mação de que a palavra acentuada selecionada possuía a 
mesma regra de acentuação de outra palavra são elementos 
que podem ser identificados como regras que orientam a 
ação do jogador, uma vez que o comportamento deste fica 
sob o controle de estímulos discriminativos verbais. Além de 
estabelecer o seguimento de regras planejado, os jogos es-
tabelecem contingências para o controle instrucional confor-
me apontado anteriormente. Por exemplo, no jogo Quoridor, 
as regras versavam sobre a posição das peças no tabuleiro 
e as possíveis consequências a depender da movimentação 
dessas peças. Nesse jogo, assim como na maioria dos jogos 
(se não todos), as instruções sobre como jogar são regras 
que, uma vez seguidas, aumentam a probabilidade de ga-
nhar o jogo, o reforço mais explícito desse tipo de atividade. 
“Um jogo com regras especifica consequências e compor-
tamentos que conduzem a estas consequências” (Rose, & 
Gil, 2003, p. 378), caracterizando o controle instrucional e a 
aquisição de repertório de seguir regras.

As situações-problema apresentadas pelos jogos 
criam um contexto em que os jogadores emitem respostas 
para tentar solucioná-las. Nessa tentativa, há a manipulação 
de variáveis que permitem a produção de estímulos discrimi-
nativos que auxiliam o jogador a se aproximar da resposta 

correta e consequentemente ter suas respostas reforçadas. 
As variáveis que fortalecem essa interpretação podem ser 
identificadas na descrição de como as situações-problema 
são apresentadas nos jogos: as intervenções realizadas pela 
pesquisadora a respeito de estratégias para solucionar os 
problemas relacionados à posição das peças do jogo Quori-
dor (Santos, & Ortega, 2009):

(...) está no começo do jogo. É a vez do jogador vermelho. 
Quais estratégias ele poderia utilizar para começar? Por 
quê? (Santos, & Ortega, 2009, p.37); 

(...) é melhor avançar ou colocar as barreiras? (Santos, & 
Ortega, 2009, p.37); 

Porque andar com peão vermelho não é uma boa opção? 
(Santos, & Ortega, 2009, p.37).

Ainda, no estudo de Sudo e cols. (2008), a pesquisadora 
fazia perguntas aos jogadores a fim de auxiliá-los a ler as 
palavras corretamente: 

(...) quem sabe qual é a palavrinha do Joãozinho? Vocês 
lembram? Quem brincou com ela ontem? Que figura é essa? 
(Sudo, & cols., 2008, p. 229).

O comportamento de resolver problemas, bem como 
a atenção, a observação e a discriminação dos estímulos 
relevantes para a resolução dos problemas são comporta-
mentos operantes. Esse tipo de comportamento (resolução 
de um problema) geralmente está sob o controle de uma 
relação última de reforço e o processo de encontrar uma 
solução para o problema envolve a manipulação de variá-
veis, que aumentem a probabilidade da obtenção da solução 
(Skinner, 1953/1998; Baum, 2006). Assim, solucionar pro-
blemas envolve seguir instruções, emitir comportamentos 
que alteram os eventos do ambiente, discriminar os estímu-
los produzidos por essa modificação, alterar novamente o 
ambiente fazendo nova discriminação e, assim por diante, 
até que se obtenha como resultado a solução do problema 
que é o reforço. A descrição das contingências modificadas 
à medida que se manipula o ambiente produzindo estímulos 
discriminativos são consideradas instruções (autoinstru-
ções), uma vez que se reconhece que falar consigo é um 
comportamento (Baum, 2006). Um exemplo de autoins-
trução são as perguntas e as repostas feitas a si, a fim de 
estabelecer a resposta solução do problema. Esse compor-
tamento é chamado de precorrente (também denominado 
de raciocínio, imaginação e formulação de hipóteses; Baum, 
2006). Identificaram-se nos artigos revisados argumentos 
que indicam que o jogo é arranjado de forma a permitir que 
o jogador formule hipóteses. 

Conforme as dicas são reveladas, os sujeitos levantam 
hipóteses acerca da regra de acentuação gráfica da palavra 
em foco (Cezar, & cols., 2008, p. 69).
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(...) o jogo possibilita a tomada de decisões, o que ocorre 
nas casas Decisão Saudável. Antes de cair nessa casa, a 
criança já vislumbrou quais são os reais hábitos de saúde 
abordados, pois estes estão vinculados a prêmios ou 
penalidades. (Toscani, & cols., 2007, p. 283).

O ambiente lúdico do jogo é um espaço privilegiado para 
a promoção da aprendizagem. Nele o participante enfrenta 
desafios, testa limites, soluciona problemas e formula 
hipóteses (Toscani, & cols., 2007, p. 283).

Ainda são atribuídas aos jogos as características de 
permitir que as habilidades ensinadas por meio deles pos-
sam ser generalizadas para situações de estímulo novas ou 
em outras situações escolares ou fora da escola, conforme 
os argumentos listados a seguir.

 (...) construção de competências que permitam articular tais 
esquemas com os próprios desafios do jogo e do cotidiano 
dos jogadores (Santos, & Ortega, 2009, p. 47); 

 (...) a evolução na compreensão de jogo sugere um 
desenvolvimento que pode ser aplicado a outras situações 
da vida do sujeito (Santos, & Ortega, 2009, p.46);

 (...) construção de novas palavras, por meio da recombinação 
de unidades das palavras anteriormente aprendidas, leva à 
generalização de leitura (Sudo, & cols., 2008, p. 234).

Esses argumentos apresentam de forma clara o 
processo de generalização de estímulos, que consiste em 
apresentar uma resposta semelhante na presença de estí-
mulos novos que compartilham alguma propriedade física 
com o estímulo discriminativo (Catania, 1999; Gadelha, & 
Vasconcelos, 2005). Esse conceito se refere à dispersão do 
efeito do reforço que ocorreu na presença de um estímulo 
para outros estímulos não correlacionados com o reforço. 
A generalização de estímulos pode ser reconhecida na me-
dida em que os autores dos artigos revisados sugerem que 
uma resposta emitida em situação de jogo, na presença de 
determinados estímulos, pode ser emitida na presença de 
estímulos semelhantes em outra situação. 

Ao utilizar jogos como recurso para auxiliar no ensino 
de conteúdos específicos, faz-se necessário especificar as 
dimensões dos estímulos que serão utilizados para que se 
favoreça a generalização de estímulos no dia a dia do joga-
dor. Essas dimensões compreendem os tipos de estímulos 
que serão utilizados, o número de sessões de jogos que 
serão realizadas, o tipo de reforço que será empregado e 
as instruções (regras) que serão utilizadas nos jogos, para 
que se possam estabelecer condições para que a genera-
lização de estímulos ocorra. A facilitação da generalização 
de estímulos deve constituir um dos objetivos dos jogos 
educativos, uma vez que dessa forma novas respostas são 
emitidas prontamente, não sendo necessária a modelagem 
da resposta a cada novo estímulo.

Ao se considerar a generalização de estímulos 
pode-se sugerir que os jogos educativos ampliam também 
o comportamento de atuar em situações simuladas e de 
brincadeira, por estabelecerem controle de estímulos ge-
neralizado e apropriado para esse tipo de situação. Assim, 
pode-se sugerir que o jogar é uma cunha comportamental 
(behavioral cups) (Rosales-Ruiz, & Bear, 1997), tal como o 
brincar foi considerado por de Rose e Gil (2003). Cunhas 
comportamentais são classes mais gerais de comportamen-
tos que dão acesso a uma variedade ampla de contingências 
como a exposição a ambientes novos e reforçadores que 
vão além das consequências idiossincráticas dos compor-
tamentos (Rosales-Ruiz ,& Bear, 1997). Jogar e brincar são 
comportamentos que podem ser oportunidades “(...) para 
modificar vários repertórios da criança cada um deles crian-
do a possibilidade de acesso a novos ambientes, que irão, 
por sua vez, dar origem a novos comportamentos” (de Rose, 
& Gil, 2003, p. 381)

Considerações Finais
Pesquisas com jogos educativos têm sido realiza-

das por profissionais das áreas de Humanas, da Saúde e 
da Biologia com o objetivo de avaliar esses instrumentos e 
ampliar a possibilidade de sua utilização como tecnologia 
educacional. Para identificar os argumentos que descrevem 
as características dos jogos atribuídas pelos autores de es-
tudos empíricos da bibliografia dessas áreas, foram feitas 
buscas nas bases de dados Scielo e Pepsic, e realizou-se 
uma interpretação analítica comportamental dos argumentos 
selecionados. 

A análise dos argumentos que especificam as ca-
racterísticas dos jogos atribuídas pelos autores possibilitou 
identificar os processos comportamentais envolvidos e as 
prováveis funções dos jogos. Reconheceu-se, assim, que 
os jogos educativos dos estudos da presente revisão apre-
sentam funções motivadoras e a de estratégias de ensino. A 
função motivadora está relacionada ao estabelecimento de 
contingências de reforço e de operações estabelecedoras, 
enquanto a função de estratégia de ensino permite afirmar 
que os jogos promovem a aprendizagem por desenvolve-
rem comportamento de solucionar problemas, o controle de 
estímulos e o controle instrucional. A função motivacional 
e o desenvolvimento desses repertórios comportamentais 
são importantes para a Educação e o desenvolvimento de 
aprendizes em qualquer faixa etária. 

A identificação e a descrição das características dos 
jogos educativos feita pelos autores dos artigos desta revi-
são bibliográfica permitem considerar os jogos não apenas 
como um instrumento que proporciona a diversão, mas 
também como uma tecnologia capaz de facilitar e acelerar a 
aprendizagem, ou seja, facilitar mudanças de comportamen-
to porque podem promover um rearranjo de contingências 
educacionais. O arranjo e rearranjo de contingências implica 
no planejamento das condições de ensino. A descrição dos 
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princípios da Análise do Comportamento que fundamentam 
os jogos pode ser importante por permitir que o professor e/
ou psicólogo, conhecendo tais princípios, venha a usar os 
jogos em tarefas de ensino de maneira programada, isto é, 
com objetivos específicos, potencializando a aprendizagem 
acadêmica. Os jogos como recursos que auxiliam no arranjo 
das contingências para um ensino eficaz podem facilitar a 
emissão das respostas a serem aprendidas, bem como a ma-
nutenção e a generalização destas para diferentes contextos. 

As contingências só podem ser arranjadas ou pla-
nejadas quando se tem clareza das mudanças comporta-
mentais que se deseja promover. Contingências de ensino 
melhoradas e planejadas podem acelerar o processo de 
aprendizagem e podem gerar comportamento que de outro 
modo não apareceriam (Skinner, 1968/1972). O jogo pode 
ser utilizado como uma ferramenta para o ensino por meio 
do qual respostas corretas podem ser reforçadas, enquanto 
os erros ficariam reduzidos ao mínimo. Um ensino fundado 
em noções construídas a partir de uma análise científica do 
comportamento possibilita a utilização de critérios para o 
planejamento, execução e avaliação e, dessa forma, segun-
do Zanotto (2000), não requer que se procurem culpados 
pela ineficácia do trabalho educacional desenvolvido.
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Jogos cooperativos e a promoção da cooperação na 
educação infantil
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Resumo

O presente artigo analisa em nível microgenético como duas professoras de um Centro Filantrópico de Educação Infantil do município de 
Londrina-PR promovem ou inibem a cooperação entre seus alunos, a partir da proposta dos jogos cooperativos, tendo como referencial teórico 
e metodológico as contribuições da perspectiva sociocultural construtivista de desenvolvimento humano. A análise microgenética de episódios 
interativos videogravados mostrou que as professoras se orientaram para o objetivo de incentivar/estimular a participação coletiva das crianças 
no contexto dos jogos cooperativos. Valoriza-se a proposta dos jogos cooperativos na educação infantil como um recurso educativo essencial 
para as professoras integrarem práticas lúdicas de cooperação e de solidariedade e gerar processos de negociação de conflitos e a internalização 
de valores construtivos (ajuda mútua, colaboração, empatia), para que a criança venha a co-construir novos significados sobre a sua participação 
em brincadeiras. 
Palavras-chave: Jogos; cooperação; educação infantil.

Cooperative games and the promotion of cooperation in preschool education
Abstract

This article analyzes in microgenetic level as two teachers of a Philanthropic Center of Child Education of Londrina-PR promote or inhibit 
cooperation among their students, from the proposal of cooperative games, having as theoretical and methodological reference the perspective 
of contributions sociocultural constructivist human development. The microgenetic analysis of interactive videotaped showed that teachers were 
oriented towards the objective of encouraging / stimulating the collective participation of children in the context of cooperative games. The 
proposal of cooperative games in early childhood education is valued as an essential educational resource for teachers integrate playful practices 
of cooperation and solidarity and generate conflict negotiation processes and the internalization of constructive values   (mutual aid, cooperation, 
empathy) to the child will frame new meanings on their participation in play.
Keywords: Games; cooperation; childhood education.

Juegos cooperativos y la promoción de la cooperación en la educación infantil
Resumen

El presente artículo analiza en nivel micro genético cómo dos profesoras de un Centro Filantrópico de Educación Infantil del municipio de Londrina-
PR promueven o inhiben la cooperación entre sus alumnos, a partir de la propuesta de los juegos cooperativos, teniendo como referencial teórico 
y metodológico las contribuciones de la perspectiva sociocultural constructivista de desarrollo humano. El análisis micro genética de episodios 
interactivos vídeo-gravados mostró que las profesoras se orientaron para el objetivo de incentivar/estimular la participación colectiva de los niños 
en el contexto de los juegos cooperativos.  Se valorala propuesta de los juegos cooperativos en la educación infantil como un recurso educativo 
esencial para las profesoras integrar prácticas lúdicas de cooperación y de solidaridad y generar procesos de negociación de conflictos y la 
internalización de valores constructivos (ayuda mutua, colaboración, empatía), para que el niño venga a construir nuevos significados sobre su 
participación en juegos. 
Palabras-clave: Juegos; cooperación; educación infantil.
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Introdução
A complexidade das transformações pelas quais 

passa a sociedade moderna tem exigido cada vez mais 
uma compreensão interdisciplinar do fenômeno da inter-
dependência social em suas dimensões subjetiva e histó-
rico-cultural. O reflexo dessas transformações se traduz em 
consequências concretas observáveis nas diversas formas 
de vida social, pois ao promover visões homogeneizantes e 
estereotipadas do ser humano no plano ideológico das re-
lações sociais, a sociedade tem favorecido uma onda cres-
cente de individualismo e de competição (Khon, 1986; Lash, 
1985; Morin, & Prigogine, 2000; Velho, 1987), cristalizando 
maneiras específicas de pensar, sentir e agir. 

Estas transformações se refletem nas instituições 
sociais, particularmente na família e na escola, pois estas 
atuam de forma mais direta na promoção de valores sociais, 
por meio do seu papel fundamental no desenvolvimento da 
visão de mundo, sociabilidade, afetividade e demais dimen-
sões do desenvolvimento psicológico de crianças e adoles-
centes. No caso específico das instituições educacionais, 
estrutura e funções hierarquizam o espaço de tal modo que 
definem, por extensão, as formas de relação interpessoal, 
e assim vão promovendo valores, normas e princípios de 
acordo com suas propostas e concepções.

Estudos científicos voltados para a investigação de 
crenças e valores entre crianças, adolescentes e professores 
têm demonstrado que, na maioria dos contextos escolares, 
os professores têm orientado seus alunos a competirem entre 
si ou a serem individualistas (Branco, 2003, 2006; Crocken-
berg,  & Bryant 1979; Johnson,& Johnson, 1989; Palmieri, 
2003). Essa orientação, contudo, é geralmente implícita, 
ocorrendo poucas vezes por meio de incentivo explícito, di-
reto do professor, já que as atitudes de um professor, seja na 
sala de aula ou em outros espaços da escola, são orientadas 
pelos seus conhecimentos sobre o mundo, e em especial por 
suas crenças, valores e orientações para objetivos (Branco, 
Mansini, & Palmieri, 2012). Neste sentido as culturas coletiva 
e pessoal (e.g. Valsiner, 1994; 2000) do professor canalizam 
as suas práticas educativas, e têm importante impacto sobre 
o desenvolvimento dos alunos em suas múltiplas dimensões, 
incluindo-se aqui cognição, linguagem, afeto, socialização e 
até mesmo o desenvolvimento do self (Branco, 2006). 

O mesmo se aplica às práticas sociais, interações 
e relações vivenciadas pelo indivíduo em outros contextos 
de desenvolvimento como a família, o grupo de pares etc., 
visto que é fundamentalmente pela participação em ativi-
dades sociais e fluxos interativos, caracterizados por uma 
determinada forma de participação preponderante (como 
competição, desprezo, opressão, ou então, ajuda, respeito, 
e cooperação) que se dá o desenvolvimento da criança, do 
adolescente e mesmo do adulto em determinadas trajetó-
rias, em contraposição a outras trajetórias possíveis (Bran-
co, 2006; Branco, Palmieri, & Pinto; 2012; Rogoff, 2005; 
Valsiner, 1994). 

O tema sobre os jogos cooperativos e a promoção da 
cooperação na educação infantil se inscreve nas discussões 

de um dos importantes aspectos do fenômeno da interde-
pendência social, entendido na articulação entre padrões de 
interação social tais como cooperação, competição e indi-
vidualismo e motivação (o conjunto de motivos, crenças e 
valores associados a estes padrões).

O objetivo deste artigo é examinar se a proposta dos 
jogos cooperativos tem potencial para professores promove-
rem ou inibirem a cooperação no contexto da educação in-
fantil. Inicialmente apresentamos questões teóricas relativas 
ao tema do desenvolvimento da motivação e de padrões in-
terativos associados à interdependência social. Em seguida 
discorremos sobre a proposta dos jogos cooperativos e, por 
último, relatamos a pesquisa empírica, analisando a propos-
ta dos jogos cooperativos e defendendo por meio da psico-
logia científica tal proposta como essencial para professores 
da educação infantil promoverem interações cooperativas 
na educação infantil.

Motivação e padrões de interação social na 
perspectiva sociocultural construtivista

O termo sociocultural construtivista é usado em lugar 
do Co-Construtivismo, tendo em vista que a definição “co” 
nem sempre comunica com clareza o papel central da dimen-
são sociocultural típica desta abordagem de base sócio-his-
tórico-cultural (Valsiner, 1994, 2001). O termo “construtivista”, 
associado ao conceito “sociocultural”, porém não deve ser in-
terpretado como referente a tendências neopiagetianas, mas 
sim como uma forma de expressar a relevância do princípio 
do sujeito “ativo”, “co-construtivo” e “participante” de seu 
próprio desenvolvimento (como a utilização do termo “cons-
trutivo” tem sido empregada em autores como Maturana e 
Varela, 1995). E a dimensão histórica, nessa perspectiva, já 
está contemplada pelo construto “sociocultural”, que remete 
à construção da cultura ao longo do tempo.

Conferindo um caráter direcional aos processos de 
desenvolvimento humano sempre orientado para o futuro, a 
perspectiva sociocultural construtivista focaliza, em especial, 
os elementos essenciais para a compreensão dos conceitos 
de internalização e de socialização como um processo bidi-
recional, o que auxilia a investigação de diferentes padrões 
de interação social. Neste sentido, a opção teórica aqui ex-
plicitada se dá pelo reconhecimento da dimensão conceitual 
e teórica da cooperação em termos de suas manifestações 
relativas à noção mais ampla de motivação social, que impli-à noção mais ampla de motivação social, que impli- noção mais ampla de motivação social, que impli-
ca na consideração tanto da estrutura do contexto interativo 
(regras para o alcance de metas e objetivos), quanto da 
dinâmica efetiva das interações que se dão neste mesmo 
contexto (Valsiner, 1998). No entanto, dependendo da pers-
pectiva teórica adotada, a cooperação pode ser enfatizada 
em diversos níveis de análise: perceptual, comportamental, 
interativa-relacional ou relativa às características estruturais-
-contextuais da interdependência social no contexto especí-
fico (Branco, 2001). 

Na psicologia do desenvolvimento, por exemplo, a 
discussão teórica e conceitual da cooperação vem sendo 
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feita no nível das ações ou comportamentos observáveis e 
caracterizados como pró-sociais (Eisenberg, 2002; Staub, 
1989), visando atender às necessidades e ao bem-estar 
de outras pessoas (a generosidade, o altruísmo, sentimen-
tos de empatia, a cooperação, a compaixão etc.). Alguns 
estudos na área, porém, associam o nível de análise com-
portamental ao campo motivacional e de caráter valorativo 
(Eisenberg, & Mussen, 1989; Radke-Yarrow, & Zahn-Waxler, 
1991), destacando categorias mais amplas do comporta-
mento pró-social, fazendo referência a motivos e metas a 
alcançar nas relações de interdependência humana.Os 
trabalhos de Johnson e Johnson (1989) destacam, além da 
estrutura, também o nível interacional para conceituar a co-
operação, associada à noção de interdependência positiva. 
Para eles, a cooperação é fruto da coordenação de esfor-
ços de uns com os esforços de outros no alcance de metas 
comuns, a qual é favorecida em situações estruturadas de 
forma cooperativa. 

Branco (1998) examina a cooperação e outras ca-
tegorias relativas à motivação social a uma perspectiva 
sociocultural construtivista. Destaca a dimensão sistêmica e 
analítica no estudo de contextos específicos e/ou de ativida-
des analisadas a partir de suas estruturas típicas, as quais 
podem facilitar ou dificultar a coordenação da conduta social 
dos indivíduos. Por exemplo, a convergência de objetivos 
entre os indivíduos pode facilitar a cooperação e a divergên-
cia de objetivos pode expressar a organização de contextos 
estruturados de forma competitiva. Sua concepção dinâmi-
ca dos contextos relacionais entre os indivíduos (frames), 
orientados por objetivos específicos, contempla a expressão 
do caráter ativo de participação dos indivíduos na constru-
ção conjunta das atividades. Ou seja, a autora enfatiza as 
possíveis transformações entre os frames (convergência, 
divergência, ambivalência e negociação), ao longo do fluxo 
das interações sociais.

Diante de um sistema aberto, motivação social “deve 
ser concebida como sistema que integra afeto e cognição 
de forma complexa e dinâmica”– plano das crenças e dos 
valores sociais – e, ao mesmo tempo, a motivação constitui-
-se e atua no contexto das práticas ou atividades concretas 
(Branco, 2006; Rogoff, 2005) – plano dos padrões de inte-
ração social. Assim, ao estudar o fenômeno da motivação 
social, a perspectiva sociocultural construtivista sugere o 
uso do termo Orientação para Crenças, o qual se relaciona 
aos conceitos de crenças e valores como construtos motiva-
cionais de natureza semelhante. Crença implica no nível da 
experiência interacional imediata, afixando-se como um con-
ceito mais próximo do convencional, advindo dos conselhos, 
hábitos e costumes que permeiam os discursos e as práticas 
culturais nos diferentes grupos sociais nos quais o indivíduo 
se desenvolve e valores como um caso especial de orienta-
ção para crença com tendência a possuir uma força maior 
ou poder, devido à carga afetiva mais densa presente na sua 
organização psicológica (Valsiner, Branco,& Dantas, 1997). 
A dimensão motivacional e dinâmica do sistema de orienta-
ção para crenças está associada à ideia de orientação para 
objetivos uma vez que “... cada pessoa está frequentemente 

motivada por um amplo contexto de objetivos e metas, assu-
mindo prioridades específicas que alteram, ao mesmo tem-
po, o fluxo dos relacionamentos entre a pessoa e o contexto” 
(Branco, 2001, p. 109).

No nível individual, a orientação para objetivos se de-
senvolve em uma maior ou menor complexidade, dependen-
do de inúmeros fatores, tais como as condições subjetivas 
da pessoa, as condições contextuais, e aspectos inerentes à 
vida social, entre outros. O que se quer dizer é que o caráter 
dinâmico das orientações para objetivos abre, no fluxo das 
interações sociais, espaço para que as ações dos indivíduos 
sejam coordenadas de forma cooperativa (objetivos comuns) 
ou de forma competitiva (objetivos excludentes). Processos 
de negociação podem ocorrer, sendo concebidos na cons-
trução de interações convergentes relativas a estruturas 
típicas diferentes (Branco,& Fogel, 1996). Como resultado, 
por exemplo, orientações para objetivos inicialmente diver-
gentes (incompatibilidade de objetivos – competição), po-
dem se transformar em um padrão de interação convergente 
(compatibilidade de objetivos – cooperação) em função dos 
processos de negociação que surgem nas dinâmicas intera-
tivas (Branco, 2001; Palmieri,& Branco, 2007).

Do ponto de vista metodológico, a abordagem micro-
genética (Siegler,& Crowley, 1991) para análise das intera-
ções sociais é sublinhada, dado o potencial promissor para 
documentar a emergência das interações de forma detalhada 
e para avaliar os processos de co-construção de significados 
no tempo real (no aqui-e-agora). O nível microgenético de 
análise permite visualizar, por exemplo, as orientações para 
objetivos individuais, conduzindo a processos interacionais 
convergentes (por exemplo, a cooperação), divergentes (por 
exemplo, a competição), a processos de negociação ou à 
ambivalência (Valsiner, & cols., 1997; Palmieri, & Branco, 
2004, 2007).Góes (2000) também explica a metodologia 
microgenética, a partir da matriz histórico-cultural, como 
aquela que trata de obter um relato minucioso dos eventos 
ao construir dados e ao recortar episódios interativos para 
análise do funcionamento das partes envolvidas (professor-
-alunos, por exemplo), das relações intersubjetivas e nas 
condições sociais da situação (Góes, 2000).

O que são jogos cooperativos?

Jogos cooperativos são exercícios para compartilhar, 
unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos, 
tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em 
si mesmos, mas sim uma fonte de prazer (Almeida, 2010; 
Brotto, 2000; Correia, 2006; 2007; Salvador, & Trotte, 2001; 
Soler, 2003).

O precursor dos jogos cooperativos foi o educador 
americano Ted Lentz, cuja proposta foi sistematizada na 
década de 1950 nos Estados Unidos e difundida para ou-
tros países (Correia, 2006; Salvador, &Trotte, 2001; Soler, 
2003). Já o principal estudioso dos jogos cooperativos que 
pesquisou a relação entre jogo e sociedade foi Terry Orlick, 
pesquisador canadense da Universidade de Ottawa, nos 
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anos 70 com a publicação do livro Vencendo a competição. 
Este livro tem servido de referência para qualquer trabalho 
sobre o tema. Nessa publicação o autor destaca a forte in-
fluência da exacerbação da competição no esporte – desde 
os gregos, na antiguidade – e a visão “esportivizante” da 
educação física escolar atrelada ao modelo competitivo das 
relações sociais e humanas que se estabeleceu na nossa 
sociedade capitalista, na tentativa de valorizar e promover 
a cooperação como paradigma fundamental das relações e 
ações humanas. 

No Brasil, a experiência com os jogos cooperativos 
aconteceu por volta de 1980 no Estado de São Paulo, e 
hoje, de certa forma é conhecida em todo país a partir de 
diversas publicações de autores ligados à área da Educação 
e da Educação Física Escolar (Brotto, 2000; Correia, 2006, 
2007; Soler, 2003, entre outros), tendo como pano de fundo 
as ideias de Orlik (1989).

Uma boa expressão dessa proposição é destacada 
no trabalho de Correia (2006, p. 43), a qual “representa a 
tentativa de valorizar uma estrutura cooperativa dos jogos 
em detrimento de outra competitiva, quando as característi-
cas cooperativas são observadas em cada uma delas”. Para 
ele, no jogo competitivo, as pessoas se sentem perdedoras 
e excluídas por falta de habilidade, pois a competição esti-
mula a desconfiança e o egoísmo, cria barreiras, estimula o 
individualismo e o desejo que o outro sofra. Já o jogo coope-
rativo é divertido para todos e todos se sentem ganhadores; 
todos se envolvem de acordo com as habilidades; estimula 
o compartilhar e confiar; cria pontes entre as pessoas; não 
há exclusão, cada um auxilia com suas possibilidades para 
o grupo obter sucesso; ensina a ter senso de unidade e soli-
dariedade; desenvolve e reforça os conceitos de nível AUTO 
(auto-estima, auto-aceitação); fortalece a perseverança 
frente às dificuldades; todos encontram um caminho para 
crescer e se desenvolver. 

Há urgência na introdução dessas mudanças que se 
iniciam quando a estrutura dos jogos tradicionais é alterada 
em suas características de exclusão, agressividade, seletivi-
dade e exacerbação presentes em jogos competitivos para 
uma estrutura de jogos que sejam basicamente pautados na 
cooperação, na aceitação, no envolvimento e na diversão. 
Nestes termos, o confronto entre adversários é eliminado e 
os participantes passam a jogar uns com os outros e não 
uns contra os outros, visando o alcance de um objetivo co-
mum (cooperação).

Orlik (1989) propõe uma categorização dos Jogos 
Cooperativos, que serve para orientar o professor a re-que serve para orientar o professor a re-
construir e adaptar jogos a uma concepção não competitiva 
ou cooperativa, sendo ela: Jogos cooperativos sem per-
dedores (são jogos plenamente cooperativos, onde todos 
jogam juntos e não há perdedores);Jogos cooperativos de 
resultado coletivo (existe divisão em duas ou mais equipes, 
mas o objetivo do jogo só é alcançado com todos jogando 
juntos); Jogos cooperativos de inversão (envolvem equipes, 
mas todos os jogadores trocam de equipe a todo instante, 
dificultando reconhecer vencedores e perdedores);Jogos 
semi-cooperativos (envolvem duas ou mais equipes e o ob-

jetivo do jogo só é alcançado quando há cooperação entre 
os participantes do grupo (intra-grupos) e competição entre 
as equipes (inter-grupos).

Por outro lado, é importante destacar que os jogos 
cooperativos representam uma “ressignificação crítica do 
esporte e do significado da competição” (Oliveira, 2002, 
p.6), pois dão ênfase ao significado central do esporte que 
é marcar pontos e não sofrer por não tê-los marcado, o que 
leva à percepção de fracasso e derrota, e pode causar in-
compatibilidade de objetivos e rivalidade. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a proposta dos 
Jogos Cooperativos evoca a reflexão sobre o tipo de rela-
ção que temos vivenciado em nossa sociedade como uma 
forma de superar tendências individualistas e competitivas 
que perpetuam a desigualdade social. Os autores da área 
da educação física escolar sustentam a possibilidade de vi-
vermos numa sociedade capaz de promover a cooperação, 
apontam a necessária mudança de concepções e práticas 
que levem a novas aprendizagens socioeducativas. Cabe 
à escola, como um contexto sociocultural privilegiado para 
a constituição de modelos de conduta social e de valores 
humanos e, ao educador como um agente de mudança, 
possibilitar a integração de espaços de cooperação, que fa-
voreçam um desenvolvimento pleno, flexível, sadio e diversi-
ficado aos seus alunos, na direção de valores democráticos 
e de autonomia associados à solidariedade.

Método 
A pesquisa foi realizada em um Centro Filantrópico 

de Educação Infantil (CEI) na cidade de Londrina – PR. Par-
ticiparam do estudo duas turmas de crianças (24 crianças) 
entre 4 e 6 anos e duas professoras, aqui denominadas de 
professora 1 (P1) e professora 2 (P2). P1 tinha 10 alunos e 
P2 14.Os critérios de escolha das professoras e das crianças 
se relacionaram ao interesse das professoras em participar 
de atividades referentes a Jogos Cooperativos e introduzir 
essa atividade juntamente com as demais atividades do dia 
a dia das crianças na escola. Nesse sentido, outras pro-
fessoras poderiam ter participado das atividades de Jogos 
Cooperativos e outras crianças também, já que não importa 
a faixa etária das crianças para participarem de jogos orga-
nizados cooperativamente (Soler, 2003). Os procedimentos 
foram desenvolvidos mediante duas etapas. Na primeira 
etapa foram realizados dois encontros de formação com as 
duas professoras para orientá-las tanto na compreensão 
do que é cooperação quanto para auxiliá-las na escolha 
de jogos, de acordo com uma concepção não competitiva 
ou cooperativa para aplicar junto às crianças a partir das 
sugestões de jogos contidas no livro “Jogos cooperativos na 
educação infantil” (Soler, 2003). Essa primeira etapa ocorreu 
em dois sábados consecutivos, no período da manhã, nas 
dependências do próprio Centro de Educação Infantil, cujo 
tempo total de duração foi de oito horas. Em acréscimo, para 
a realização dessa primeira etapa, uma apostila foi elabo-
rada pela pesquisadora, contendo, de forma explicativa, o 
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conceito de cooperação, a definição e a categorização dos 
jogos cooperativos (Orlik, 1987), suas características, com-
parações de situações cooperativas e competitivas e enfa-
tizado o papel mediador do professor na condução desses 
jogos, salientando seu caráter socializador para promover a 
cooperação entre as crianças.

Logo após os dois encontros de formação, e como 
forma de servir a uma avaliação da primeira etapa, na se-
gunda etapa cada uma das professoras escolheu um jogo 
cooperativo – tal como sugerido por Soler (2003) – para pro-
mover a cooperação com as suas crianças. No dia e horário 
combinado com as professoras, a pesquisadora se dirigiu ao 
Centro de Educação Infantil para realizar a vídeo gravação 
dos jogos cooperativos que elas promoveriam. A professora 
1 (P1) escolheu promover o jogo cooperativo “Pipoca Me-
lada”, e a professora 2 (P2) “Caiu na rede é amigo”, ambos 
classificados como “sem perdedores”, de acordo com a 
classificação dos jogos cooperativos (Orlik, 1989). A seguir, 
as professoras convidaram as crianças para participarem do 
jogo que seria gravado em vídeo. As crianças se dirigiram 
às professoras e estas iniciaram a atividade do jogo que es-
colheram. O material vídeogravado foi transcrito na íntegra, 
resguardando-se a identidade dos participantes (foram atri-
buídos nomes fictícios às crianças e denominação numeral 
para as professoras), segmentado em episódios interativos 
e tematizados, considerando a natureza das interações e o 
tempo de duração de cada episódio. A análise dos dados foi 
realizada, portanto, através da abordagem microgenética, 
de acordo com Siegler e Crowley (1991) e Góes (200, p. 
9), pois “dadas as demandas de registro implicadas, essa 
análise é associada ao uso de videogravação, envolvendo 
o domínio de estratégias para a filmagem e a trabalhosa 
atividade de transcrição”.

Em termos éticos, a pesquisa foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Estadual de Londrina-PR (Registro CONEP 
268) em 11/02/2011, sendo o parecer de aprovação de n° 
274/2010.

Resultados
O jogo escolhido por P1 (“Pipoca Melada”) come-

çou com o pedido para que as crianças pulassem como se 
fossem pipocas. Quando duas pipocas (crianças) entravam 
em contato uma com a outra, elas deviam ficar juntas (gru-
dadas). Uma vez grudadas, as crianças deveriam continuar 
a procurar outras “pipocas”, até que todas formassem uma 
grande bola de pipocas. No jogo cooperativo “Caiu na rede é 
amigo”, conduzido por P2, um jogador foi sorteado para co-
meçar a brincadeira. Esse jogador corria em perseguição a 
todos os outros. O amigo que era apanhado deveria dar-lhe 
as mãos e unidos, partirem à conquista de outros amigos. 
Os novos amigos incorporavam-se ao grupo dos persegui-
dores, unindo as mãos em fileira, que era a rede. As crianças 
deveriam correr em perseguição aos que estavam dispersos 

e os fugitivos tentariam escapar. O jogo só terminaria quan-
do uma grande rede fosse formada com todos os jogadores.

O jogo cooperativo “Pipoca Melada” conduzido pela 
professora 1 teve como tempo de duração total nove minu-
tos e 23 segundos e o jogo “Caiu na rede é amigo” instruído 
pela professora 2, 11 minutos e 45 segundos. Apresentamos 
a seguir seis sequências interativas dos jogos videograva-ências interativas dos jogos videograva-ncias interativas dos jogos videograva-
dos (três episódios orientados pelas professoras) analisadas 
em nível microgenético para ilustrar o padrão de interação 
promovido pelas duas professoras junto às crianças. Os 
episódios selecionados dizem respeito a três momentos que 
configuraram o processo de condução dos jogos por ambas 
as professoras. O primeiro momento se refere às instruções 
das regras para as crianças participarem do jogo, o segundo 
diz respeito ao desenvolvimento do jogo e o terceiro ilustra a 
finalização do jogo pelas professoras.

Seqüências do Jogo Cooperativo “Pipoca Melada” 
promovido pela Professora 1

Episódio 2: O que é Cooperação?

Duração do episódio 1’: 52’’

P1 explica às crianças como a brincadeira vai fun-
cionar: - Hoje nós vamos brincar daquela brincadeira pipoca 
melada. Que brincadeira é essa? É uma brincadeira... 

E algumas crianças respondem animadamente: - Co-
operativa. 

P1 pergunta: - O que é cooperativo para vocês? 
Uma criança responde: - Tem que brincar junto. 
P1 balança a cabeça positivamente e parafraseia:- 

Tem que brincar junto e o que mais?
E a mesma criança continua:- Tem que ser amigo.
P1 reitera dizendo: - Tem que ser amigo. 
Dando um passo na direção de Raul, P1 pergunta: - 

Você sabe Raul o que mais?
Raul não responde. P1 responde no lugar da criança: 

- Tem que respeitar o amiguinho, não é verdade?
E outra criança ao lado de Raul responde em tom 

animado: - É, tem que brincar com o amiguinho.
P1 afirma animada: - Issooo!

Episódio 4: Do ladinho ou Separadinho?

Duração do episódio 43’’

P1 diz em tom explicativo: - Todo mundo vai levantar, 
levanta todo mundo. Um vai ficar do ladinho do outro, um 
do ladinho, todo mundo do ladinho. Mas P1 continua, dizen-
do:- Pode ficar um pouquinho separado! Todo mundo! Todo 
mundo separadinho.

P1 começa a separar as crianças direcionando-as 
para os lados. Vendo que duas crianças estão de mãos da-
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das, diz: - O Luis e João podem soltar as mãozinhas! Aí nós 
vamos erguer os bracinhos, lá no alto... 

Todos levantam suas mãos e P1 continua: - E todo 
mundo vai começar a pular e contar, contar até três! Tá? 

Uma das crianças pergunta: - Até três? 
P1 responde: - Isso! Aí nós vamos ter que ir pulando, 

pulando, pulando até um ficar de frente para o outro, e todo 
mundo ir ficando beeem juntinho igual pipoca lá na panela, 
tudo bem? 

Alguns respondem: - Tá! 
- Então vai... um, dois, três e já! 

Episódio 5: O Jogo Cooperativo

Duração do episódio 2’:15’’ 

P1 e as crianças começam a pular. Uma das crian-
ças começa pulando em direção à P1 e estende suas mãos 
para que ela as segure. P1 segura as mãos da criança e 
diz gritando: - Todos pulando! Vai, vai. Vamos, todo mundo 
pulando bem juntinho.

Algumas crianças vão se grudando e gritando umas 
para as outras: - Aqui, aqui, vem aqui!

P1 diz em tom de ordem: - Tem que encontrar o ami-
guinho! Vai, vamos pulando juntinho. Vai Raul, vamos lá. 
Com alguém. 

P1 olha para a criança que está segurando suas 
mãos e diz: - Vamos lá, vamos encontrar o Raul. 

Elas se aproximam de Raul e P1 diz: - Vem Raul, 
vamos lá igual pipoca. 

P1 segura sua mão e continua pulando junto com as 
crianças. As crianças se juntam espontaneamente e come-
çam a pular em círculos segurando as mãos em roda. P1 diz 
se direcionando para uma criança: - Vai com a Julia, vamos 
pegar a Julia. Pula, pula, pula! Raul segura a mão da Julia.

Após isso, P1 se dirige a outra criança, dizendo: 
- Vamos buscar os amiguinhos aqui. 
P1 e as crianças vão pulando ao encontro das outras. 

Duas crianças não estão de mãos dadas e P1 faz um peque-
no gesto com a mão para que segurem as mãos, fechando 
o círculo. Quando todas as crianças estão juntas P1 anuncia 
o término do o jogo:

- Aê!!!

Durante o jogo cooperativo promovido por P1, ob-
servamos regras e instruções tipicamente cooperativas na 
condução deste. Desde o início ela deixou bem clara a regra 
da “ajuda” e sua real necessidade, complementada por falas 
como “tem que brincar junto, ser amigo, ajudar e respeitar o 
amigo...”.

Podemos dizer que, apesar de P1 muitas vezes res-
ponder no lugar das crianças, as crianças interpretaram a 
sugestão de “ajuda” como indicação de regra para participar 
do jogo (“- É, tem que brincar com o amiguinho”), tornando 
a noção de “não agir sozinho”, sinônimo de requisito e ca-
pacidade para participar do jogo que ela estava propondo. 

Podemos dizer, então, que o significado do termo “ajuda” 
passou a ter, assim, uma conotação positiva e motivadora 
para as crianças participarem do jogo que P1 iria promover.

A atuação de P1, portanto, serviu como influência 
canalizadora das interações desenvolvidas durante o jogo 
“Pipoca melada”, por meio da indução à cooperação, já que 
as crianças precisavam cooperar umas com as outras para 
participarem da atividade. P1 estruturou uma atividade (sem 
perdedores) na qual as crianças tinham que alcançar metas 
congruentes fazendo prevalecer a motivação para cooperar, 
o que favoreceu interações conjuntas entre os participantes 
(Branco, 2001; Branco &Valsiner, 1997).

Seqüências do Jogo Cooperativo “Caiu na rede é 
amigo” promovido pela professora 2:

Episódio 2 – Explicando o significado de “rede” no 
jogo 

Duração do episódio: 52’

P2 indaga:- Por que a nossa brincadeira se chama 
assim, Caiu na rede é amigo? O que é uma rede? 

Uma das crianças, gesticulando com as mãos, res-
ponde:- Ela é cheia de fio colorido.

P2 continua questionando as crianças:- É um monte 
de fiozinho. E ficar separado vai ficar legal?

Todas as crianças respondem juntas: - Não!!
P2 pergunta: - Não, porque o que pode acontecer? 

Isso, se vocês sentarem... Isso, se alguém sentar na rede 
com buraco o que vai acontecer?

Algumas crianças respondem:- Vai cair!
P2 continua perguntando em tom de entusiasmo:- 

Então?E para nossa rede ficar forte o que precisa acontecer? 
Uma criança responde:- Tem que pegar o amiguinho 

e deixar ele te pegar.
P2 concorda e continua perguntando:- Isso, isso... 

Tem que ficar de mãozinha dada bem junto.
Uma criança interrompe P2 e diz em tom alto de voz:- 

É de deixar a mãozinha dada.
P2 concorda com a criança balançando a cabeça 

afirmativamente, dizendo:- De mãos dadas, muito bem! 

Episódio 4: Vamos brincar? Interrompendo o jogo

Duração do episódio: 1’: 30’’

P2 convida as crianças: - Vem todo mundo aqui per-
tinho de mim.

As crianças se levantam rapidamente e correm ao 
encontro de P2 que diz em tom de explicação: - Eu vou ficar 
de mãos dadas aqui com o Luis [pegador] para a gente po-
der começar. E vou falar: um, dois, três e...

As crianças respondem animadas: - Já!!
P2 fala em tom mais sério: - Calma aí!
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P2 volta a contar, mas agora um pouco mais deva-
gar:- Um, dois, três e... espera só um minutinho. A nossa 
brincadeira vai ser realizada só aqui na grama, tá?

As crianças que haviam começado a correr param e 
prestam atenção às instruções. P2 continua a falar em tom 
explicativo: - No pátio nem na escada não. Combinado?

As crianças respondem afirmativamente e P2 diz:- 
Então pode começar.

Episódio 12: Finalizando o jogo

Duração do episódio: 32’’

P2 instrui as crianças para fecharem a roda e para 
ficarem de mãos dadas, mesmo considerando que algumas 
crianças não estavam de mãos dadas formando a rede. Ela 
pergunta em tom de entusiasmo:- Nós conseguimos?

O grupo responde animadamente em coro:- Sim!
- Fizemos uma rede de amigos?- Sim!
P2 pergunta com animação:- Foi legal?
E as crianças respondem em tom desanimado: - Foi!
- Todo mundo cooperou e deixou pegar na mãozinha? 
Algumas crianças dizem: - Sim!
P2 diz em tom de animação:- Parabéns para vocês, 

então! 
Todos começam a bater palmas, gritando animada-

mente.

No caso de P2, o jogo “Caiu na rede é amigo” teve 
início com uma estrutura cooperativa, com a professora pro-
curando incentivar as crianças a entenderem o significado do 
termo rede (fazendo alusão ao jogo que iria promover), com 
as crianças respondendo suas incitações “Tem que pegar o 
amiguinho e deixar ele te pegar” (...) é de deixar a mãozinha 
dada. Contudo, durante o jogo a estrutura cooperativa vai se 
transformando pelas próprias intervenções/interrupções de 
P2, em uma atividade desmotivadora coordenada por ela. 
Tanto é assim que em um dos episódios analisados (epi-
sódio 4), apesar de as crianças demonstrarem motivação 
para participar da construção conjunta da atividade (“Já”), 
P2 instruiu “Calma aí!”. Tudo indica que P2 acabou por su-
primir as motivações das crianças para cooperarem entre 
si, preocupando-se mais em enfatizar as regras do jogo e 
menos no jogo que aconteceria em “grupo”. Essa orientação 
de P2 limitou as chances das crianças de participar de mo-
dalidades cooperativas na construção do jogo, levando-as a 
desenvolver um padrão de interação independente em rela-
ção à P2, à espera de que a atividade terminasse. Tanto é 
assim que, em função dessa orientação, P2 decide encerrar 
o jogo abruptamente e independentemente da participação 
ou não das crianças, que acabam por concordar com as per- não das crianças, que acabam por concordar com as per-das crianças, que acabam por concordar com as per-
guntas de P2. (Nós conseguimos? – Sim! Foi legal? – Foi! 
Todo mundo cooperou e deixou pegar na mãozinha? – Sim! 
Parabéns para vocês então!).

Discussão 
Os principais resultados obtidos a partir das análises 

das interações nos dois jogos cooperativos organizados e 
promovidos pelas duas professoras serão aqui destacados 
para possibilitar reflexões à luz da teoria e enfocar concei-
tuações, contradições e coerências encontradas na prática 
das docentes. Os dados coletados mostram que em ambos 
os jogos cooperativos “Pipoca Melada” e “Caiu na rede é 
amigo”, as professoras estavam orientadas pelo objetivo de 
fazer com que as crianças entendessem o significado do que 
é cooperar. Nesse aspecto, não podemos afirmar que as 
crianças internalizaram, de fato, o significado de cooperar a 
partir das instruções das professoras, mas podemos afirmar 
sobre as orientações para crenças e objetivos destas em re-
lação à cooperação ao promover os jogos com as crianças. 
Da mesma forma, durante os jogos, as professoras também 
se orientaram por assegurar-se de que as crianças enten-
dessem as regras do jogo para participar da brincadeira e 
se preocuparam em encorajá-las a colaborarem umas com 
as outras. Nesse sentido, podemos dizer que as orientações 
para crenças e objetivos das duas professoras carregavam 
um sentido de cooperação, no qual vencer o jogo não era o 
principal objetivo dos participantes. 

Os seis episódios analisados mostraram orientações 
para crenças e objetivos das professoras revelando que: 
a) em uma situação de cooperação, as crianças deveriam 
contar com a ajuda dos colegas para participar do jogo; b) é 
muito importante segurar nas mãozinhas dos colegas para 
participar do jogo; c) é mais importante respeitar o amigo e 
brincar junto do que brincar de forma independente. Com 
essas orientações para crenças e objetivos comunicadas às 
crianças, as professoras revelaram indução à cooperação 
durante as instruções oferecidas para a realização dos jogos 
cooperativos, garantindo, inclusive, que a instrução dúbia 
que marcou o episódio 4 (“juntinho ou separadinho”), condu-
zido por P1, por exemplo, não interferisse no funcionamento 
do jogo em termos da promoção de processos interativos 
convergentes (cooperação), tendo P1 sempre incentivado 
e estimulado as crianças a darem as mãos e a realizarem 
juntas a brincadeira (episódio 5).

Portanto, na análise dos episódios selecionados 
verificou-se grande coerência entre a proposta original (para 
que as professoras promovessem uma atividade de jogo 
cooperativo entre as crianças) e os jogos efetivamente pro-
movidos por elas. Tanto as atividades quanto as instruções/
orientações de ambas as docentes estiveram voltadas para 
a promoção da cooperação. Isso, claramente, nos leva a 
concluir que ambas as professoras entenderam o significa-
do do termo “cooperar”, tal como foi explorado na primeira 
etapa e promovido na segunda.

Em outras palavras, as crianças foram orientadas 
pelas professoras por objetivos congruentes (cooperação), 
os quais expressaram o processo de canalização cultural 
da cooperação na construção conjunta dos jogos condu-
zidos. Além disso, ainda que o espaço dos jogos servisse 
como evidência de interações ambivalentes, estas foram se 
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transformando em interações convergentes (cooperação) ao 
longo do fluxo das relações entre as professoras e as crian-
ças. Assim, a partir dos episódios analisados podemos dizer 
que as duas professoras explicitaram para as crianças o 
significado e a importância de cooperar durante a condução 
dos jogos (Branco,& Mettel, 1985; Palmieri,& Branco, 2007; 
Branco, Pinto,& Palmieri, 2012). 

Enfim, a análise microgenética das interações profes-
soras-crianças revelou a importância da proposta dos jogos 
cooperativos para promover a cooperação, na medida em que 
permitiu a análise das interações sociais de forma detalhada, 
ao longo do fluxo contínuo e complexo de comunicação e me-
tacomunicação entre as professoras e as crianças (Branco, 
& Valsiner, 1997), caracterizada pela contínua co-construção 
de orientação para objetivos. Durante a condução dos jogos 
cooperativos as professoras mostraram que a cooperação é 
fruto da coordenação de esforços de uns com os esforços 
dos outros no alcance de metas comuns, o que é favorecido 
em situações tipicamente estruturadas de forma cooperativa. 

Conclusão
A experiência empírica relatada deixa bem clara a 

importância do tipo de instrução inicial que é oferecida pelas 
professoras, que se preocuparam em incentivar o entendi-
mento das regras para as crianças participarem da atividade 
(Branco, &Metell, 1985; Palmieri, & Branco, 2007). Deixou 
claro também que a proposta dos jogos cooperativos esti-
mula/incentiva/motiva a promoção da cooperação na edu-
cação infantil, a qual favorece a participação das crianças 
em atividades lúdicas de cooperação, visando o alcance de 
objetivos comuns, o que pode contribuir para que venham 
a construir valores ligados à progressiva autonomia e inde-à progressiva autonomia e inde- progressiva autonomia e inde-
pendência para coordenar suas ações com a dos outros. Tal 
proposta também possibilita ao professor compartilhar com 
os alunos seus objetivos e metas, podendo melhor explorar 
as configurações motivacionais facilitadoras de modalidades 
construtivas de interdependência social. 

Uma das proposições que fazemos é a necessidade 
urgente da estruturação de projetos de orientação continua-
da às professoras, relacionados ao estudo e promoção dos 
valores sociais (ou humanos) são promovidos nos contextos 
educacionais, sendo a proposta dos jogos cooperativos um 
recurso auxiliar importante para o alcance desse objetivo. 
Tal projeto envolveria discussões sobre suas concepções de 
cooperação, competição, individualismo, socialização, inte-
ração, enfim, processos de desenvolvimento humano com o 
objetivo de fomentar novas ideias, reflexões e análises das 
atividades promovidas por professores da educação infantil 
em suas interações com as crianças.
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Resumo
O domínio da escrita de textos narrativos requer conhecimentos linguísticos caracterizados por relações lógico-semânticas entre funções e 
atores. Pesquisas indicam diferenças na qualidade narrativa em função do estímulo oferecido para a produção. Nesta pesquisa investigamos o 
desempenho na escrita de histórias de 26 alunos do 5o ano do Ensino Fundamental, sob diferentes condições de produção: (1) tema sugerindo 
conflito; (2) sequência de figuras compondo uma história; e (3) figura isolada. Os resultados sugerem que, nas condições em que a existência de 
um conflito é explicitada, seja pelo tema ou sobretudo pelas figuras, as narrativas tendem a ser mais elaboradas. Algumas crianças, entretanto, 
mostraram-se menos sensíveis às condições de solicitação, produzindo boas narrativas, independentemente do estímulo oferecido. Discute-se 
a possibilidade de que tais crianças tenham conhecimentos metatextuais mais desenvolvidos, consistindo na construção e internalização de um 
esquema narrativo. Tal hipótese tem importantes implicações pedagógicas e merece ser melhor investigada em futuras pesquisas.
Palavras-chave: Narrativas; linguagem escrita; habilidades para escrita.

Writing narrative texts under different growing conditions
Abstract
The field of writing narrative texts requires language skills characterized by logical-semantic relationships between functions and actors. Research 
indicates differences in the narrative quality due to the offered stimulus to production. In this study, we investigate the performance in writing stories 
of 26 students of the 5th. year of elementary school, under different growing conditions: (1) theme suggesting conflict; (2) Following figures making 
up a story; and (3) single figure. The results suggest that the conditions in which the existence of a conflict is explained either by the subject or, 
above all, by the figures, the narratives tend to be more elaborate. Some children, however, have been less sensitive to application conditions, 
producing good stories, regardless of the offered stimulus. It discusses the possibility that such children have more developed metatextual 
knowledge, consisting of the construction and internalization of a narrative scheme. This hypothesis has important pedagogical implications and 
deserves to be further investigated in future research.
Keywords: Narrative; written language; skills for writing.

Escrita de textos narrativos bajo distintas condiciones de producción
Resumen
El dominio de la escrita de textos narrativos requiere conocimientos lingüísticos caracterizados por relaciones lógico-semánticas entre funciones 
y actores. Investigaciones indican diferencias en la calidad narrativa en función del estímulo ofrecido para la producción. En esta pesquisa 
se investigó el rendimiento en la escrita de historias de 26 alumnos del 5o año de la Enseñanza Fundamental, bajo distintas condiciones de 
producción: (1) tema sugiriendo conflicto; (2) secuencia de diseños componiendo una historia; e (3) diseño aislada. Los resultados sugieren que, 
en las condiciones en que la existencia de un conflicto es explicitada, sea por el tema o sobre todo por las figuras, las narrativas tienden a ser 
más elaboradas. Algunos niños, sin embargo, se muestrearon menos sensibles a las condiciones de solicitación, produciendo buenas narrativas, 
independientemente del estímulo ofrecido. Se discutela posibilidad de que tales niños tengan conocimientos meta textuales más desarrollados, 
consistiendo en la construcción e internalización de un esquema narrativo. Tal hipótesis tiene importantes implicaciones pedagógicas y merece 
ser mejor investigada en futuras pesquisas.
Palabras-clave: narrativas; lenguaje escrito; habilidades para la escritura.
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Introdução
Nas sociedades letradas, o domínio da linguagem 

escrita assume papel crucial na vida cotidiana. Muitas ati-
vidades diárias dependem da fluência em leitura e de uma 
escrita eficiente. Há um reconhecimento geral de que boas 
habilidades de leitura e escrita representam condição indis-
pensável para o sucesso, quer escolar, quer profissional. 

Segundo Pontecorvo, Orsolini e Resnik (citado por 
Lins e Silva, & Spinillo, 2000, p. 337), “a escrita pode ser 
tratada como o processo de traçar símbolos sobre o papel 
e como processo de produção de textos”. Aprender a escre-
ver, portanto, envolve aprendizagens de diferentes nature-
zas. Por um lado, é necessário aprender a traçar símbolos 
sobre o papel,ou seja, compreender o sistema de escrita, 
sua natureza, os aspectos notacionais e as relações entre 
a linguagem oral e a escrita que a representa. Já a aprendi-
zagem da produção de textos, por sua vez, está relacionada 
à escrita de unidades linguísticas maiores do que palavras 
e frases, cujo foco é o discurso, o texto e seus diferentes 
gêneros. Aprender a ler e a escrever de modo eficiente 
compreende o aprendizado da técnica e do uso social dessa 
técnica (Soares, 2003).

A escrita de um texto “requer um grande conjunto de 
opções linguísticas e envolve uma linguagem mais elabo-
rada e organizada do que a fala” (Pontecorvo, & Zuccher-
maglio, 1989, p. 109). É por meio do texto escrito que a 
linguagem torna-se um objeto visível podendo ser, portanto, 
repetido, citado e relatado. Dessa forma, considerando-se 
a modalidade da língua escrita, um texto pode ser definido 
como uma mensagem materializada em um artefato (um 
livro, uma carta, uma embalagem, uma camiseta), que for-
nece um contexto para a interpretação dos sinais escritos. 
Aprender a produzir e compreender textos significa tornar-
-se letrado (Pontecorvo, & cols., citado por Lins e Silva, & 
Spinillo, 2000, p. 337).

Vários são os conhecimentos linguísticos envolvidos 
na produção de textos. Sendo a escrita um produto linguís-
tico mais refinado do que a linguagem oral, ao produzir um 
texto o escritor deve refletir sobre os aspectos formais da 
mensagem a ser transmitida, ajustar o texto de modo que 
sua versão final não apresente lacunas e repetições des-
necessárias na escrita, que geralmente estão presentes em 
uma produção oral (Rego, 1988). Ao escrever, o escritor gera 
ideias e faz escolhas linguísticas, levando em consideração 
os elementos constituintes do texto e os aspectos sintáticos 
que caracterizam a escrita. Escrever é, portanto, um jogo de 
estratégias que exige do escritor a coordenação do fluxo do 
pensamento e as operações de registro, que são claramente 
mais lentas (Góes, & Smolka, 1992).

As narrativas, um tipo particular de texto, são usadas 
no cotidiano, em situações comunicativas e constituem parte 
essencial de nossa experiência (Mar,2004, citado por Mata, 
Silva,& Haase, 2007), além de serem um gênero textual fun-
damental em todo o processo de aprendizagem.

Além de ser o maior gênero da arte verbal - existiu nas 

culturas orais, consagrou-se na escrita e perdura nos meios 
áudio-visuais - é o gênero que mais explorou a passagem da 
oralidade para o conhecimento letrado (Brasil,1998, p. 14).

De acordo com Bruner (1991), o ser humano orga-
niza sua experiência e sua memória dos acontecimentos, 
principalmente na forma de narrativas. Nesta concepção 
denomina-se narrativa

um conjunto de estruturas linguísticas e psicológicas 
transmitidas cultural e historicamente, delimitadas pelo 
nível do domínio de cada indivíduo e pela combinação de 
técnicas sócio-comunicativas e habilidades linguísticas. (...) 
Ao comunicar algo sobre um evento da vida - uma situação 
complicada, uma intenção, um sonho, uma doença, um 
estado de angústia – a comunicação geralmente assume 
a forma da narrativa, ou seja, apresenta-se uma estória 
contada de acordo com certas convenções (Brockmeier, & 
Harré, 2003, p. 526).

Segundo Mata e cols. (2007, p. 52), “uma narrativa 
pode ser definida como uma descrição de séries de ações e 
eventos que se desenvolvem ao longo do tempo de acordo 
com os princípios causais”, além disso, deve abordar conte-
údo significativo, organizado de forma clara.

Sodré (1988) conceitua a narrativa como um discurso 
capaz de evocar, por meio da sucessão temporal e encade-
ada de fatos, um mundo real ou imaginário, num tempo e 
num espaço determinados. A narrativa é um relato centrado 
num fato ou acontecimento; há personagens que atuam e 
um narrador que relata a ação. O tempo e o ambiente (ou 
cenário)são outros elementos que constituem a estrutura 
narrativa.

Conforme aponta Vieira (2001), a narrativa se ca-
racteriza por uma relação lógico-semântica entre funções 
e atores. Um texto narrativo coerente é aquele cujos fatos 
estão ligados por uma relação cronológica e lógica. Para 
que haja uma narrativa é preciso, também, que haja uma 
transformação entre uma situação ou estado inicial e a situ-
ação ou o estado final, funcionando como uma conclusão do 
texto narrativo. De acordo comesse autor, para haver uma 
narrativa em sua concepção mais tradicional, é preciso que 
haja (1) uma relação cronológica e lógica entre os eventos 
e as ações dos atores e (2) que os eventos tenham uma or-
ganização estrutural: Exposição; Tema; Intriga e Resolução.

Segundo Bruner (1997), citado por Vieira (2001, 
p.607), a narrativa lida (quase que a partir da primeira fala 
da criança) com o material da ação e da intencionalidade 
humana. Ela intermedeia entre o mundo canônico da cultura 
e o mundo mais idiossincrático dos desejos, crenças e es-
peranças. Ela torna o excepcional compreensível e mantém 
afastado o que é estranho, salvo quando o estranho é ne-
cessário como um tropo. Ela reitera as normas da sociedade 
sem ser didática. Ela pode até mesmo ensinar, conservar a 
memória, ou alterar o passado.

A narrativa comporta diferentes gêneros–romance, 
novela, conto, crônica, fábulas, histórias – os quais são 



255Escrita de textos narrativos   *   Maria José dos Santos & Sylvia Domingos Barrera

estudados por diversas áreas científicas. No âmbito da psi-
cologia, há um conjunto de estudos que investigam a es-
trutura narrativa de histórias produzidas por crianças, tanto 
na modalidade oral como na escrita. Lins e Silva e Spinillo 
(2000) observam que a produção escrita de histórias é me-
nos investigada do que a produção oral. A maioria dos es-
tudos sobre escrita de histórias está voltada para o aspecto 
pedagógico, preocupando-se com sugestões de atividades 
didáticas, sendo que os aspectos psicolinguísticos geral-
mente são negligenciados.

Uma exceção é o trabalho de Berman (2008) que 
descreve os principais resultados de um projeto de pesquisa 
multicultural abordando o desenvolvimento psicolinguístico 
subjacente à construção de texto em diferentes línguas. 
As pesquisas basearam-se na coleta de textos narrativos e 
expositivos, tanto na modalidade oral quanto na escrita, e 
realizados por participantes de quatro grupos de idade (9-
10 anos; 12-13 anos; 16-17 anos e adultos). Os resultados 
dos estudos convergiram para a identificação de um claro 
padrão desenvolvimental na estruturação dos textos pro-
duzidos, com ápice por volta da adolescência, mostrando 
ainda que uma organização global do texto é dominada mais 
precocemente nas narrativas do que no gênero expositivo. 
Foram observadas também importantes diferenças entre as 
modalidades do texto oral e escrito, sendo os textos escritos 
bem mais precisos e condensados do que os orais.

No Brasil, um dos primeiros estudos sobre produção 
de texto com enfoque psicolinguístico foi realizado por Rego 
em 1986, cuja investigação tinha o objetivo de verificar a 
existência de diferentes níveis de desenvolvimento na aqui-
sição de um esquema narrativo de história. A autora identifi-
cou quatro níveis de produção de histórias, indo desde textos 
que se limitam à introdução da cena e dos personagens até 
histórias completas com uma estrutura narrativa elaborada e 
desfecho explicitado.

Desde muito cedo as crianças aprendem a contar 
histórias, uma forma particular de narrativa, e o fazem de 
maneira espontânea e natural; entretanto, “a habilidade de 
produzir histórias não emerge repentinamente, ao contrário, 
apresenta um desenvolvimento gradual, cujo percurso é in-
fluenciado por uma série de fatores” (Spinillo, 2001, p. 75), 
dentre os quais, destacam-se: idade; escolaridade; intera-
ções sociais diversas; experiências com textos no ambiente 
familiar; tipo de solicitação, ou seja, produção livre, a partir 
de gravuras, de ilustrações de livros infantis, relatos de fatos 
ocorridos, reprodução de histórias contadas, entre outros. 

Lins e Silva e Spinillo (1998) compararam a produção 
escrita de histórias em crianças de baixa renda e de classe 
média em função dos anos de escolaridade subsequentes à 
alfabetização. As autoras pretendiam examinar se haveria 
um desenvolvimento da estrutura narrativa posterior à alfa-
betização, ou se a aquisição da leitura e da escrita garanti-
ria um mesmo nível de domínio da estrutura narrativa. Os 
dados apresentados mostraram haver uma progressão na 
escrita de histórias após a alfabetização, entretanto, essa 
progressão é tímida imediatamente após a alfabetização, 
sendo seu desenvolvimento mais expressivo nos anos es-

colares posteriores. Os resultados mostraram também que 
as crianças de classe média apresentaram maior domínio 
de um esquema narrativo de histórias do que as crianças 
de baixa renda. Chama a atenção o fato de que o efeito dos 
anos escolares sobre a qualidade narrativa das histórias é 
maior entre as crianças de classe média do que entre as 
de baixa renda. Entre estas últimas, verifica-se um maior 
desenvolvimento logo após a alfabetização. As autoras atri-
buem esse maior desenvolvimento ao fato de as crianças 
de classe média terem maiores oportunidades linguísticas 
no ambiente familiar. Rego (1986) aponta as experiências 
e oportunidades sociais e familiares como fator que inter-
fere na qualidade da produção de histórias pelas crianças. 
Segundo Spinillo (2001, p. 80), “o universo de experiências 
informais associado aos anos escolares posteriores à alfa-
betização parece ser, portanto, fator relevante na aquisição 
de formas mais elaboradas de produções escritas”.

Outro fator que tem se mostrado associado ao grau 
de elaboração de textos escritos produzidos por crianças no 
início do processo de escolarização é a consciência meta-
textual, habilidade metalinguística que pode ser entendida 
como a capacidade de refletir e analisar as propriedades for-
mais do texto a partir de um monitoramento intencional, de 
modo que a atenção do sujeito está focada na estrutura do 
texto como objeto linguístico, mais do que em seus usos ou 
conteúdo (Gombert, 2003). Nesse sentido, é possível citar o 
estudo de Ferreira e Spinillo (2003) que se propôs a analisar 
os efeitos de uma intervenção visando ao desenvolvimento 
da consciência metatextual, sobre as habilidades de 
produção de texto de uma amostra de 64 crianças de baixa 
renda, alunas da 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental. A 
intervenção teve como objetivo levar os participantes do gru-
po experimental a identificar e refletir sobre a organização 
textual (componentes estruturais e convenções linguísticas) 
própria das histórias. Os resultados obtidos indicam que a 
intervenção foi eficiente, na medida em que as crianças a 
ela submetidas tiveram desempenho superior às crianças do 
grupo controle, além de apresentarem textos mais elabora-
dos após a intervenção.

Vale destacar, ainda, que de acordo com o referen-
cial metalinguístico de compreensão da aprendizagem da 
língua escrita, é possível considerar a consciência meta-
textual (assim como as demais habilidades metalinguísti-
cas propriamente ditas) como derivada de conhecimentos 
explícitos sobre, por exemplo, a organização textual de 
diferentes tipos de texto, sendo que os conhecimentos ex-
plícitos diferenciam-se dos implícitos por serem acessíveis à 
consciência e passíveis de serem enunciados verbalmente, 
além de serem adquiridos de forma sistemática e via ensino 
intencional, geralmente de origem escolar. Por outro lado, os 
conhecimentos implícitos, chamados de “tácitos” por Bruner 
(citado por Paula, & Leme, 2010), resultam, via de regra, de 
aprendizagens informais que ocorrem a partir do contato da 
criança com situações de leitura e escrita em seu contexto 
de vida mais amplo. As aprendizagens implícitas baseiam-
-se em processos de associação e extração de regularida-
des do ambiente, que ocorrem de forma espontânea e não 
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intencional, gerando conhecimentos que se atualizam de 
forma automática, sem necessidade de passar pelo controle 
consciente (Gombert, 2003; Paula, & Leme, 2010).

De acordo com o modelo metalinguístico proposto 
por Gombert (2003), as aprendizagens relacionadas à lín-
gua escrita se iniciam pela via implícita, baseando-se em 
regularidades e conhecimentos elaborados no plano da 
língua oral, os quais são, posteriormente e de modo tácito, 
transferidos para o curso de aquisições relacionadas à escri-
ta. Assim, no caso da produção de textos, a criança, inserida 
em um mundo permeado pela língua escrita, ao se deparar 
repetidas vezes com a audição de histórias, por exemplo, 
extrairia, intuitivamente, as regularidades em termos dos pa-
drões estruturais e linguísticos próprios desses tipos de tex-
tos, elaborando assim seus conhecimentos implícitos sobre 
esse gênero textual, conhecimentos que se expressariam 
quando é solicitada a produzir uma história, seja oralmente 
ou por escrito. No entanto, estas aprendizagens implícitas, 
além de diretamente relacionadas ao grau de contato da 
criança com diferentes tipos de textos, necessitam do com-
plemento e atualização de aprendizagens explícitas para a 
aquisição mais sólida dos conhecimentos relacionados aos 
gêneros textuais. Dessa forma, uma série de características 
estruturais e de convenções utilizadas na escrita de textos, 
ao serem explicitadas pelo ensino e conscientizadas pelo 
aprendiz, podem ampliar seu conhecimento, de modo que 
ele possa vir a utilizá-las intencionalmente em suas produ-
ções de texto, aumentando assim a qualidade destes.

Alguns pesquisadores têm se interessado também 
em investigar a influência das condições de solicitação 
de produção sobre a qualidade narrativa das histórias 
produzidas. Há pesquisas que demonstram que histórias 
produzidas oralmente a partir de um apoio visual são mais 
elaboradas e sofisticadas do que aquelas cuja solicitação 
não apresenta apoio visual (Spinillo, 1991; Spinillo, 1993). 
Esses estudos sugerem que as crianças são sensíveis às 
situações de produção de tal forma que a estrutura narra-
tiva apresentada pode ser mais sofisticada nas situações 
em que é oferecido apoio visual, como por exemplo, uma 
sequência de gravuras.

Lins e Silva e Spinillo (2000) examinaram o efeito das 
condições de produção sobre a escrita de histórias. Parti-
ciparam da pesquisa 80 crianças com idades entre 7 e 10 
anos. As crianças foram solicitadas a escreverem histórias 
sob quatro diferentes condições: (1) produção livre; (2) pro-
dução oral/escrita; (3) sequência de gravuras e (4) reprodu-
ção. Segundo as autoras, a condição de solicitação é fator 
importante na escrita de histórias, sendo que as histórias 
com estrutura mais elaborada foram aquelas produzidas nas 
situações em que foi fornecido apoio visual ou verbal. Entre-
tanto, as autoras alertam para o fato de que não é o mero 
apoio visual ou verbal que influencia na escrita de histórias, 
mas o fato destes apoios incluírem uma situação problema.

Alguns resultados sugerem que o efeito da situação 
sobre a produção escrita parece não ser o mesmo para to-
das as crianças, como demonstra a pesquisa realizada por 
Pessoa, Correa e Spinillo (2010) que analisou a influência 

do contexto de produção sobre a escrita de histórias elabo-
radas por crianças da 2ª e 3ª séries do Ensino Fundamental. 
Na primeira situação, as crianças produziram uma história 
inventada por elas, enquanto na segunda as crianças foram 
orientadas a reproduzirem por escrito um conto clássico 
infantil. As histórias foram classificadas de acordo com ní-
veis crescentes de complexidade narrativa e de coerência. 
Os resultados indicam que tanto a escolaridade quanto as 
condições de produção influenciaram o estabelecimento da 
coerência textual, sendo o texto escrito a partir da solicitação 
da reprodução, em geral, mais elaborado do que o texto so-
bre tema livre. Entretanto, foi possível observar que o efeito 
do contexto de produção não foi o mesmo para todas as 
crianças. A hipótese das autoras é de que a sensibilidade 
ao contexto de produção estaria relacionada ao grau de 
domínio de um esquema narrativo de histórias apresentado 
pela criança. Assim, há crianças que são menos sensíveis 
às variações na situação do que outras, como é o caso das 
que não dominam a estrutura narrativa ou aquelas que já 
apresentam um bom domínio do esquema narrativo, como 
discutem as autoras do estudo em questão. 

Esses resultados são passíveis de questionamento, 
afinal, não seria a simples presença de apoio (visual ou 
verbal, no caso da reprodução) que provocaria diferentes 
níveis de produção, mas sim a natureza do apoio apresenta-
do, uma vez que há indícios de que a qualidade narrativa é 
mais sofisticada quando o apoio visual sugere uma situação 
problema (Lins e Silva, & Spinillo, 2000).

Considerando o questionamento acima e o fato de 
que as pesquisas relatadas reportam-se em geral à produ-
ção de textos orais ou a textos escritos por crianças no início 
do processo de alfabetização (2ª e 3ª séries) esta pesquisa 
tem como objetivo comparar o desempenho de alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental em tarefas de produção es-
crita de texto narrativo, em função da variação dos tipos de 
solicitação – tema sugerindo conflito, sequência de figuras 
compondo uma história e figura isolada – verificando assim 
se o tipo de solicitação interfere no grau de elaboração da 
estrutura narrativa das histórias produzidas.

Método

Participantes

Participaram do estudo 26 crianças (13 meninos e 13 
meninas), com idade média de 11 anos e 8 meses, alunas de 
uma turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola 
da rede estadual do município de Catalão - GO, situada em 
bairro periférico do município.

Procedimentos

Foi solicitado às crianças que produzissem uma his-
tória a partir de três diferentes condições de estímulos: 
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(1) Tema proposto pelo pesquisador: “O dia em que o 
gato ficou amigo do rato”. 

Consideramos que esse tema sugere um conflito, 
caracterizando, portanto, uma situação-problema. 
Ele insinua um estado inicial de desarmonia entre 
os personagens.

(2) Sequência de gravuras: A sequência utilizada 
corresponde à história Pega Ladrão, de Eva 
Furnari (1984) e apresenta uma sucessão de 
acontecimentos envolvendo cenas que sugeriam 
um conflito e sua resolução.

(3) Gravura: Paisagem de praia em que aparecem 
crianças e adultos em atividade de lazer. A gravura 
utilizada não evidenciava qualquer tipo de conflito.

Com o consentimento da Direção da Escola e da 
Professora regente e atendendo a todos os procedimentos 
éticos1, as crianças produziram os textos em sala de aula, 
no horário regular, na presença da professora e da pesqui-
sadora, sem limite de tempo e com intervalo de uma semana 
entre as produções. Os estímulos apresentados foram afixa-
dos na lousa.

Procedimento de Análise:

As 78 produções das crianças foram julgadas por 
dois juízes independentes e, no caso de discordância, a 
produção foi julgada por um terceiro juiz. O índice de con-
cordância entre os juízes foi de 91%. Foram utilizadas como 
critério de análise as categorias criadas por Rego (1986) e 
empregadas por Spinillo (2001).

Categoria I: produções que se limitam à introdução 
da cena e dos personagens observando o uso de marcado-
res linguísticos convencionais de início da história.

1    Protocolo 133/2009 – CEP/UFG.

Categoria II: além da introdução da cena e dos per-
sonagens com início convencional, está presente uma ação 
que sugere o esboço de uma situação problema.

Categoria III: possui desfecho com resolução súbita 
da situação problema, sem que sejam explicitados os meios 
utilizados para tal. Pode apresentar final convencional.

Categoria IV: histórias completas, com estrutura nar-
rativa elaborada e desfecho da trama explicitado. Algumas 
histórias contêm mais de um episódio, podendo apresentar 
final convencional.

Para as análises estatísticas, atribuiu-se pontuação 
de 1 a 4 aos textos, de acordo com as categorias em que 
estes foram classificados, com maiores pontuações equiva-
lendo a textos mais elaborados.

Apresentação e Análise dos Resultados

Analisando os resultados obtidos a partir da classi-
ficação do grau de elaboração das histórias escritas pelos 
participantes em cada uma das três condições de produção 
e considerando que classificações nas categorias I e II indi-
cam pobre domínio do esquema narrativo, enquanto clas-
sificações III e IV sugerem razoável ou bom conhecimento 
da estrutura de histórias, foi possível perceber que uma 
proporção relativamente grande de participantes (seis crian-
ças ou 23% da amostra), não possui domínio satisfatório do 
esquema narrativo, não apresentando nenhum dos textos 
produzidos classificados nas categorias mais elaboradas (III 
ou IV), embora já estivessem cursando o quinto ano do en-
sino fundamental. Por outro lado, apenas três participantes 
(cerca de 12% da amostra estudada) apresentaram um bom 
conhecimento do esquema narrativo, com todas as produ-
ções de texto classificadas nas categorias III e/ou IV. 

Os textos foram agrupados nas categorias em função 
das diferentes condições de produção, conforme a tabela 1.

Como é possível observar, na condição 1 – Tema 
conflituoso - metade (50%) das produções insere-se na 
categoria II, ou seja, são histórias com início convencional, 
introdução da cena e dos personagens e apresentam uma 
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Categoria

Condições de Produção

Tema sugerindo 
conflito

Sequência
de gravuras

Gravura
isolada

I 01 (4%) 01 (4%) 15 (57,5%)

II 13 (50%) 07 (27%) 07 (27%)

III 08 (31%) 07 (27%) 02 (7,5%)

IV 04 (15%) 11 (42%) 02 (7,5%)

Total de
Produções

26 (100%) 26 (100%) 26 (100%)

Tabela 1. Frequência e porcentagem de histórias classificadas nas quatro categorias, de acordo com 
a condição de produção.
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ação que sugere o esboço de uma situação problema. Há 
também uma porcentagem significativa de textos (cerca de 
um terço) classificados na categoria III, ou seja, histórias 
quase completas, que apresentam também um final con-
vencional, porém sem descrição completa da resolução da 
situação problema. Além disso, foi encontrada apenas uma 
produção (4%) na categoria I (não histórias) e quatro pro-
duções (15%) na categoria IV, isto é, consideradas histórias 
completas: introdução da cena e dos personagens, situação 
problema e desfecho explicitado. Nessa condição, embora 
o tema proposto sugira um conflito, a criança tem que, so-
zinha, elaborar a sequência da história, portanto, é possível 
supor que quanto maior o conhecimento explícito da estru-conhecimento explícito da estru-
tura narrativa de histórias, melhor será o seu desempenho.

Na condição 2 -Sequência de gravuras sugerindo 
situação conflituosa- a maior parte das produções (cerca 
de 42%) foi classificada na categoria IV, ou seja, tais produ-
ções apresentam histórias completas. Tanto na categoria II 
quanto na categoria III encontram-se 27% das produções e 
apenas 4% foram classificadas na categoria I. Esses resul-
tados indicam que, na situação de produção de histórias em 
que os alunos tiveram como apoio visual uma sequência de 
gravuras com a explicitação de um conflito, a maioria das 
produções apresenta uma estrutura narrativa bem elaborada 
com exposição da cena e dos personagens, conflito explícito 
e resolução do conflito. Apenas uma produção limitou-se à 
introdução da cena e dos personagens. Os resultados su-
gerem, portanto, que a presença de apoio, somada à expli-
citação de um conflito, contribuiu para a qualidade narrativa 
dessas crianças. Vale ressaltar que a própria sequência das 
figuras já dava pistas sobre a trama da história, favorecendo 
a construção de uma narrativa com estrutura completa.

A Tabela 1 mostra ainda que, na condição 3 - his-
tórias escritas a partir de uma gravura - a grande maioria 
das produções (57,5%) foi classificada na categoria I, ou 
seja, essas produções limitam-se à introdução da cena e 
dos personagens. Na categoria II foram classificadas 27% 
das produções. Nesta categoria, além da introdução da cena 
e dos personagens com início convencional, está presente 

uma ação que sugere o esboço de uma situação problema. 
Nas categorias III e IV encontramos apenas duas produções 
(7,5%). Ressalta-se que nessas duas categorias encontram-
-se as produções mais elaboradas. Tais resultados indicam 
que, na condição de produção a partir de uma gravura cuja 
cena não sugere conflito e este precisa ser criado pelo es-
critor, a maioria das crianças produziu histórias pouco elabo-
radas. Uma análise qualitativa dos textos produzidos mostra 
que a maioria deles era descrição. 

A fim de confirmar se os efeitos da condição de soli-
citação observados eram estatisticamente significativos, foi 
utilizado o teste de Friedman, técnica não paramétrica para 
comparação de mais de duas amostras relacionadas, uma 
vez que, a aplicação prévia do teste de Kolmogorov-Smirnoff 
aos dados obtidos levou à rejeição da hipótese de uma dis-ção da hipótese de uma dis- hipótese de uma dis-
tribuição normal destes. 

Os resultados do Teste de Friedman (X2=26,892 com 
gl=2 e p=0,000) indicam que as diferenças obtidas na pro-
dução de texto da amostra estudada, de acordo com as três 
condições de solicitação, podem ser consideradas significa-
tivas, sendo que a condição 3 –  figura isolada –  apresentou 
os menores resultados (textos mais pobres) e a condição 2 
– sequência de figuras – apresentou os maiores resultados, 
correspondendo, portanto, aos textos mais elaborados. A fim 
de refinar as análises, as três condições de solicitação foram 
comparadas duas a duas, a partir da utilização do Teste de 
Wilcoxon. Os resultados desta análise pós-hoc encontram-
se na tabela 2.

Os resultados do teste de Wilcoxon mostram que 
foram encontradas diferenças significativas (p<0,0167) em 
todas as comparações efetuadas, confi rmando que a con-ões efetuadas, confi rmando que a con-confirmando que a con-
dição 3 – figura isolada – foi a que apresentou as histórias 
menos elaboradas e a condição 2 – sequência de figuras–  a 
que propiciou a escrita de histórias mais completas. A con-
dição 1 – tema conflituoso – favoreceu a escrita de histórias 
significativamente mais elaboradas do que a simples apre-
sentação da figura isolada, mas ainda significativamente 
inferiores, quanto ao grau de elaboração, àquelas escritas a 
partir da sequência de gravuras. 

Tema conflituoso
x

Sequência gravuras

Tema conflituoso
x

Figura isolada

Sequência gravuras
x

Figura isolada

Z -2,696 -3,505 -3,989

p ,007 ,000 ,000

N 26 26 26

Tabela 2. Resultados do Teste de Wilcoxon para comparação do grau de elaboração dos textos nas diferentes 
condições de solicitação.
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Discussão
Nesta pesquisa, nosso objetivo foi verificar o desem-

penho de alunos do 5º ano do ensino fundamental em tarefas 
de produção escrita de histórias, sob diferentes condições 
de solicitação. Conforme demonstrado anteriormente, gran-
de parte das crianças investigadas não domina a estrutura 
narrativa de uma história, mesmo sendo consideradas já 
alfabetizadas.

Conforme apontam Lins e Silva e Spinillo (1998), a 
alfabetização não garante a aquisição de habilidades nar-
rativas elaboradas. As práticas alfabetizadoras abordam 
precariamente o ensino da língua como sistema de comu-
nicação e de significados. As habilidades narrativas derivam 
da experiência com textos havendo também evidências 
empíricas de que tais habilidades podem ser desenvolvidas 
por meio do ensino explícito (Ferreira, & Spinillo, 2003; Fitz-
gerald, &Teasley, 1986), podendo ser aprendidas a partir de 
atividades que possibilitem uma reflexão intencional sobre 
as características da estrutura narrativa. 

No que se refere aos conhecimentos implícitos re-
ferentes ao esquema narrativo, Rego (1988) já ressaltava 
a importância do contato com a linguagem dos textos para 
a aquisição de habilidades narrativas, tanto em ambiente 
escolar como em ambiente familiar. Essa autora investigou 
os ganhos linguísticos derivados de duas práticas alfabetiza-
doras: uma que enfatizava o código e outra com ênfase na 
língua como forma de comunicação. Dentre os resultados 
encontrados, um, em particular, chama a atenção: as crian-
ças que foram submetidas a uma prática de alfabetização 
com ênfase na língua como forma de comunicação apre-
sentavam habilidades narrativas mais elaboradas do que as 
crianças cujo processo de alfabetização colocava ênfase no 
domínio do código. 

Nossos resultados mostram também que a condição 
de solicitação de produção interfere na qualidade da estrutu-
ra narrativa dos textos. Quando as crianças foram solicitadas 
a produzirem histórias a partir de uma sequência de figuras 
(apoio visual) que explicitava um conflito, encontramos his-
tórias com uma estrutura narrativa bem elaborada, ou seja, 
histórias completas com trama e desfecho explícito. Quando 
a solicitação foi a partir de uma gravura (apoio visual) sem 
indício de conflito, encontramos a maioria das produções 
com estrutura narrativa pobre, precária, com predominância 
de descrições. Esses resultados indicam que não é o apoio 
visual o fator determinante na qualidade da elaboração da 
estrutura narrativa, uma vez que está presente nas duas 
condições: sequência de gravuras e gravura isolada. Tais 
resultados corroboram aqueles obtidos por Lins e Silva e 
Spinillo, (2000).

A presença do tema conflituoso (condição 1) também 
propiciou a produção escrita de histórias mais elaboradas 
do que a apresentação da figura isolada, evidenciando mais 
uma vez a influência do conflito ou situação problema como 
condição favorável para potencializar os recursos narrativos 
dos alunos. Nesse sentido, foi observado que as produções 

mais elaboradas encontram-se nas condições em que é pro-ões em que é pro- em que é pro-
posta alguma situação de conflito, seja por meio das figuras 
ou mesmo do tema, embora os resultados tenham indicado 
também a superioridade da situação na qual foi oferecida a 
sequência de gravuras no sentido de eliciar produções nar-
rativas mais elaboradas. Tal resultado poderia ser explicado 
pelo fato de que o encadeamento de ações presente na 
sequência de gravuras de certa forma já oferece a estrutura 
de uma história, o que não ocorre na mera apresentação 
do tema conflituoso, exigindo maior grau de planejamento e 
elaboração por parte do aluno.

Outro resultado importante a ser ressaltado é que, 
das quatro crianças que, mesmo na condição 3 – figura 
isolada – produziram histórias classificadas nas categorias 
mais elaboradas (categoria IV ou III), três também tiveram 
suas demais produções classificadas nessas categorias, ou 
seja, foram aquelas que, sob quaisquer condições, produzi-
ram histórias mais completas. Esse fato reforça a hipótese 
de que tais crianças apresentariam maior domínio do esque-
ma narrativo relacionado a um maior conhecimento explí-
cito da estrutura narrativa de histórias, o que favoreceria a 
produção de histórias bem elaboradas independentemente 
do contexto de solicitação. A criança ficaria menos sensí-
vel à condição de solicitação, conforme também sugerem 
os resultados de Pessoa e cols. (2010). Entretanto, como 
as habilidades metatextuais referentes a conhecimentos 
explícitos sobre o esquema narrativo de histórias não foram 
diretamente abordadas no presente estudo, fica a sugestão 
para que essa questão seja tema de futuras pesquisas.

No dia a dia, ouvimos e produzimos narrativas, en-
tretanto, nem sempre nos damos conta da importância de 
refletir de modo intencional sobre a estrutura formal desse 
gênero textual, bem como de outros tipos de texto, assim 
como dos conhecimentos envolvidos nas atividades de ouvir 
e produzir histórias. Existe hoje um conjunto de estudos com 
origem na psicologia cognitiva que busca compreender os 
processos de aprendizagem das habilidades de compreen-
são e produção de textos, tanto no nível da oralidade como 
no nível da escrita.

Nesse sentido, e considerando os resultados obtidos, 
é possível sustentar que as práticas pedagógicas voltadas 
para a produção de textos devem se caracterizar tanto por 
atividades que possibilitem a aprendizagem implícita através 
do contato com os diferentes gêneros de texto, quanto pelo 
ensino explícito da estrutura textual, ou seja, pelo ensino 
explícito da estrutura narrativa. Os dados obtidos, quando 
comparados às condições de solicitação de produção de his-às condições de solicitação de produção de his-s condições de solicitação de produção de his-
tórias, sugerem que a maioria das crianças estudadas não 
conhecia explicitamente a estrutura narrativa de uma história 
e, por isso, mostrou-se tão sensível aos estímulos oferecidos.
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Resumo
A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as representações sociais de professores sobre diversidade sexual considerando-se a Teoria 
do Núcleo Central. A coleta de dados foi pela Técnica de Associação Livre de Palavras, da qual participaram 50 professores de uma escola 
pública. Os dados foram analisados a partir do quadro de quatro casas construídos pelo software EVOC2003: centrais, intermediários, contrastes 
e periféricos. As análises apontaram que os sujeitos apresentam uma estrutura representacional que contempla a Diversidade Sexual determinada 
pelas cognições Respeito e Liberdade, que são os elementos centrais. Os intermediários foram: “Homossexualismo”, “Opção Sexual” e Preconceito. 
Os de contrastes foram: Aceitação, Direitos Humanos, Família e Igualdade e os periféricos foram: Bissexual, Diferente, Heterossexual, Tipos de 
Atos Sexuais e Transexual. Os dados indicam que há dois grupos de professores em condições diferentes, os que já são mais tolerantes quanto à 
diversidade sexual e os que ainda não chegaram a essa condição.
Palavras-chave: Representação social; orientação sexual; professores.

Teachers’ social representations on sexual diversity in a school paraense
Abstract
This research aimed to identify and analyze the social representations of teachers on sexual diversity by the Central Nucleus Theory. Data collection 
was by Free Association Technique words, attended by 50 teachers of a public school. Data were analyzed from four-frame houses built by EVOC2003 
software: central, intermediate, contrasts and peripherals. The analyzes showed that the subjects have a representational structure that includes 
the Sexual Diversity determined by cognitions Respect and Freedom, which are the core elements. Intermediaries were: Homosexuality, Sexual 
Orientation and Prejudice. The contrasts were: Acceptance, Human Rights, Family and Equality and peripherals were: Bisexual, Other, Straight, 
Types of Acts Sexual and Transexual. The data indicate that there are two groups of teachers in different conditions, which are already more tolerant 
of sexual diversity and those who have not yet come to this condition.
Keywords: Social representation; sexual orientation; teachers.

Representaciones sociales de profesores sobre diversidad sexual en una escuela paraense
Resumen
La investigación tuvo como objetivo identificar y analizar las representaciones sociales de profesores sobre diversidad sexual considerándose la 
Teoría del Núcleo Central. La colecta de datos fue por la Técnica de Asociación Libre de Palabras, de la cual participaron 50 profesores de una 
escuela pública. Los datos fueron analizados a partir del cuadro de cuatro casas construidos por el softwareEVOC2003: centrales, intermediarios, 
contrastes y periféricos. Los análisis apuntaron que los sujetos presentan una estructura representacional que contempla la Diversidad Sexual 
determinada por las cogniciones Respeto y Libertad, que son los elementos centrales. Los intermediarios fueron: Homosexualidad, Opción Sexual y 
Prejuicio. Los de contrastes fueron: Aceptación, Derechos Humanos, Familia e Igualdad y los periféricos fueron: Bisexual, Diferente, Heterosexual, 
Tipos de Actos Sexuales y Transexual. Los datos indican que hay dos grupos de profesores en condiciones diferentes, los que ya son más tolerantes 
cuanto a la diversidad sexual y los que todavía no llegaron a esa condición.
Palabras-clave: Representaciones sociales; orientación sexual; profesores.
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Introdução
A diversidade sexual está em discussão pelas auto-

ridades educacionais e pela sociedade. No atual contexto 
educacional, a transversalidade de temas voltados à sexua-
lidade é uma proposta que implica um processo de estreita 
inter-relação entre os componentes curriculares. Encontra, 
por outro lado, dificuldade de aplicabilidade diante da vivên-
cia pedagógica da maioria das instituições escolares do país 
(Junqueira, 2009; Bortolini, 2012; Neves, 2013).

O tema da sexualidade humana, tanto no que se re-
fere à vivência como à discussão, assumiu novos contornos 
diante das relações de poder pautadas nos valores da moral 
judaico-cristã no ocidente, que tem propagado normas, regras 
e proibições acerca do desejo e regulação dos corpos (Louro, 
2009; Foucault, 2010). Os sujeitos sociais elaboram, assim, 
representações a partir dos conhecimentos partilhados social-
mente sobre sexualidade e sua diversidade e, desse modo, 
surgem novas significações e sentidos no âmbito desse tema.

Os séculos XX e XXI foram marcados por muitas 
lutas pela igualdade social e respeito; porém, a intolerância 
à diversidade ainda se faz presente de forma persistente e 
naturalizada na maioria das sociedades. Os movimentos so-
ciais, pautados nos Direitos Humanos, investem em discus-
sões para uma educação igualitária voltada à diversidade, 
dentre os movimentos sociais das pessoas com deficiência, 
os de etnia e orientação sexual (Prado, Tolentino & Martins, 
2009; Monteiro, Tolentino, & Prado, 2013).

A educação igualitária é um direito básico de qual-
quer ser humano; contudo, o segmento da população que 
não se enquadra nos padrões estabelecidos pela socieda-
de até se insere na escola, porém, muitas vezes tende a 
conviver em um ambiente de exclusão social. A sexualidade, 
nesse aspecto, foi e ainda caminha com um lastro norteado 
pela sua padronização, e assim inviabiliza sua pluralidade e, 
consequentemente, fomenta o silenciamento das outras for-
mas de sua manifestação como, por exemplo, a sexualidade 
como forma de prazer e não apenas como perpetuação da 
espécie, pautado na legitimação heteronormativa (Neves, 
Silva, Sadala, & Ferreira, 2012).

Esse cenário contrasta com os princípios proclama-
dos na Constituição Brasileira, em seu Art. 3º, Inciso IV que 
estabelece como um de seus objetivos “promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação” e no Art. 5º que 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza” (Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988/2001). O movimento LGBT1 ganhou destaque buscan-
do esclarecer e evidenciar novas concepções acerca da di-
versidade sexual na escola, ou seja, vem buscando divulgar 
as várias formas em que a sexualidade pode se manifestar.

Nessa acepção, surgiu a proposta do Projeto Escola 
sem Homofobia, uma parceria entre Instituições de Ensino 
Superior e Ministério da Educação – MEC – para elaboração 
de estratégias que amenizassem a violência e a desigualdade 
1 1 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, sigla padronizada 
na 1a Conferência Nacional LGBT no ano de 2008 em Brasília.

dentro da escola. Iniciou-se a discussão de implantação des-
se Projeto nas escolas públicas, que consistia na capacitação 
de professores, pois a escola torna-se locus de reprodução 
e legitimação das hierarquias sexuais, naturalizando a nor-
ma heterossexual e invisibilizando outras possibilidades de 
manifestação das sexualidades (Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, bissexuais Travestis e Transexuais [ABGLT], 
Comunicação em Sexualidade [ECOS], & Soluções Inovado-
ras em Saúde Sexual e Reprodutiva, 2011). 

Outro aspecto importante é a formação inicial e con-
tinuada dos professores que contemplem temáticas relacio-
nadas à sexualidade, para que esse assunto não seja abor-
dado de forma improvisada e dê abertura a uma educação 
heteronormativa (Seffner, 2009). 

O projeto Escola sem homofobia, contudo, não se 
efetivou na íntegra em virtude das visões divergentes entre 
instituições, conselhos, hierarquias e sociedade em geral, 
tendo prevalecido as ideias do grupo dominante. Melo, Frei-
tas, Pedrosa e Brito (2012) afirmam que parlamentares liga-
dos a grupos de fundamentalistas religiosos e grupos com 
aversão ao movimento LGBT tentam por diversas formas 
proibir e difamar a implantação dessas políticas.

O Movimento LGBT, diante disso, tem promovido 
discussões, principalmente no que se refere à educação na 
escola sob a ótica da igualdade, sem estigmas, marginaliza-
ção e sofrimento frente às várias violações que ocorrem em 
função da orientação sexual. Junqueira (2009) afirma que a 
educação escolar precisa ser na, para e pela diversidade. 
Isso significa que esse processo deve ser construído coleti-
vamente com uma representação de atores que expressem 
toda a diversidade que compõe a sociedade. Defende-se, 
portanto, uma educação libertária, compreendida como vin-
culada ao todo social como propõe por Ferreira (1997).

No Brasil, vários levantamentos realizados com pro-
fessores têm mostrado estigmas, silenciamentos, desafios e 
preconceitos quando o assunto é educar para a diversidade 
(Esperança, 2009; Ávila, 2008; Neves, & cols., 2012; Ne-Ávila, 2008; Neves, & cols., 2012; Ne-, 2008; Neves, & cols., 2012; Ne-
ves, 2013; Altmann, 2013). O último levantamento revelou 
desafios na formação docente, principalmente no que tange 
ao enfrentamento do regime da heteronormatividade. Evi-
denciou-se, além disso, que discutir sobre sexualidade no 
cotidiano escolar pelos professores, limita-se a associá-la às 
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e, 
também, restringi-la aos aspectos biológicos e reprodutivos, 
retirando o espaço da diversidade sexual (Altmann, 2013).

Outro estudo brasileiro recente revela que a escola, a 
partir dos atores que compõem a comunidade escolar, bus-
ca um modelo normativo de aluno por meio de um “conjunto 
dinâmico de valores, normas e crenças. Essas dimensões 
são responsáveis por reduzir a figura do “diferente” à po-
sição de “inferior”, “pecador”, “doente” e “pervertido”, no 
ambiente escolar”, retirando a possibilidade da diversidade 
sexual e fomentando o controle sobre o discurso, a maneira 
de ser, a sexualidade e o corpo (Costa, Bartmann, Biazus, & 
Mucenecki, 2014, p. 63).

Abordar o tema sexualidade em sala de aula pelo 
professor não é novidade, mas a proposta de incorporar crí-
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ticas à heteronormatividade e o respeito à singularidade de 
gênero e à autonomia sexual dos sujeitos, como um direito 
humano inalienável é desafiadora e inovadora (Ávila, 2013).

Para análise das questões expostas neste artigo, 
faz-se relevante a abordagem das representações sociais, 
visto que constroem as visões de mundo e os sistemas de 
conhecimento cotidiano, que referenciam e guiam as ações 
dos sujeitos, a comunicação e a interpretação da realidade 
(Jovchelovitch, 2008).

O referencial teórico que embasou este estudo foi 
a Teoria das Representações Sociais com maior ênfase à 
abordagem complementar conhecida como Teoria do Nú-
cleo Central (Abric, 1998; Sá, 2002;). Considerar a Teoria 
do Núcleo Central uma abordagem complementar da teoria 
das representações sociais proposta por Serge Moscovici 
significa que a primeira deve proporcionar descrições mais 
detalhadas de certas estruturas hipotéticas, bem como expli-
cações de seu funcionamento que se mostrem compatíveis 
com a teoria geral (Sá, 2002).

A ideia essencial da Teoria do Núcleo Central é que 
toda representação está organizada em torno de um núcleo 
central, que determina sua significação e sua organização 
interna; este é um subconjunto da representação, composto 
de um ou alguns elementos cuja ausência desestruturaria a 
representação ou lhe daria um significado completamente 
diferente (Abric, 1998; Sá, 2002).

A abordagem estrutural esclarece duas características 
das representações sociais que aparentemente se mostram 
contraditórias: “as representações sociais são ao mesmo tem-
po estáveis e móveis, rígidas e flexíveis” e “as representações 
sociais são ao mesmo tempo consensuais, mas também mar-
cadas por fortes diferenças interindividuais” (Sá, 2002, p. 72).

Considerando que o agir educativo do professor pode 
produzir mudanças nos sentidos de diversidade sexual dos 
atores sociais, que os diferentes gêneros comunicativos pro-
duzem diversos sistemas de representações e que os pro-
fessores precisam se aproximar das pluralidades cognitivas 
dos atores sociais para então implementar projetos de diver-
sidade sexual como o “Escola sem Homofobia”, traçou-se 
como objetivo deste trabalho: identificar e analisar a estrutu-
ra das representações sociais entre professores sobre diver-
sidade sexual. Buscou-se a compreensão do que sentem, 
pensam e internalizam os professores diante desse fenôme-
no que vem sendo debatido e inserido em um paradoxo de 
aceitação e não-aceitação da educação para a diversidade. 
A pesquisa pautou-se nesse objetivo de maneira a fomentar 
a discussão, análise e compreensão das contribuições da 
Psicologia na promoção dos Direitos Humanos.

Método

Participantes

Participaram da pesquisa 50 professores, de ambos 
os sexos, de um universo de 58 sujeitos, correspondendo a 

97,68% do total de professores da escola. Seguiu-se a su-
gestão do estudo de Oliveira e Costa (2007), que utiliza mais 
de 80% para amostragem em representação social. Desses 
professores, 60% eram do sexo feminino e 40% do sexo 
masculino. A maioria dos professores encontrava-se na faixa 
de 34 a 38 anos, representando 28%, seguido daqueles que 
apresentam idade entre 29 a 33 anos que correspondiam a 
20%;14% estavam na faixa entre 39 a 43 anos, um número 
igual de participantes tinhaentre 44 e 48 anos (12%) e 49 
e 53 anos (12%). 8% possuiam entre24 e 28 anos e6% de 
54 a 58 anos. Esses professores estavam lotados em uma 
instituição da rede pública estadual, sendo 96% efetivos e 
4% contratados temporariamente pela Secretaria Estadual 
de Educação. A pesquisa foi realizada nas dependências da 
escola, especificamente na sala dos professores, nos inter-
valos de aula, nos três turnos.

Constatou-se que 80% dos sujeitostinham pós-gra-
duação, sendo 70% especialistas e 10% mestres. Do con-
junto de sujeitos, a maioria tinha graduação em Matemática 
(20%); os professores com menor participação na pesquisa 
eram formados em Sociologia (2%) e Educação Artística 
(2%).As demais formações eram: Letras (16%), Biologia 
(16%), História (12%), Geografia (12%), Química (6%), Filo-
sofia (4%),Educação Física (4%) e Física (6%).

Instrumentos

Levando em consideração os atributos qualitativos 
e quantitativos na determinação dos elementos centrais e 
periféricos de uma representação, utilizou-se a Técnica da 
Evocação ou Associação Livre de Palavras, realizada por 
meio de um formulário que foi preenchido após a produção 
de cinco palavras ou expressões diante da pergunta: O 
que lhe vem imediatamente à mente ao pensar no termo 
“Diversidade Sexual”?. O formulário também continha dados 
sociodemográficos, os quais serviram para caracterização 
da amostra.

Procedimentos

Após o consentimento para início da pesquisa, defe-
rido pela 5a Unidade Regional de Educação em Santarém 
- Pará, os pesquisadores puderam ter acesso à direção da 
escola pesquisada e apresentaram os objetivos do estudo. 
A direção consentiu com a permanência dos pesquisadores 
na escola e o coordenador pedagógico os apresentou à 
comunidade escolar e ofereceu suporte. 

A escolha dessa instituição se deu por se enquadrar 
nos critérios estabelecidos: ser uma instituição da rede pú-
blica estadual de Ensino Médio; possuir mais de 10 anos de 
atuação entre as instituições neste nível de ensino; ter mais 
de 1.000 alunos; oferecer os três turnos; estar localizada na 
área central na cidade de Santarém – Pará, e ter mais de 50 
professores. Os critérios para a seleção da instituição foram 
baseados na experiência que esta deveria ter na área de 
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ensino, ou seja, manter uma grande diversidade de profes-
sores e de alunos.

A técnica foi aplicada individualmente com uso do 
formulário, caneta e papel para anotar as cognições produzi-
das por meio da evocação. Em seguida, foi solicitado que as 
hierarquizassem segundo a ordem de importância. Para isso 
foi atribuído peso 1 à cognição tida em primeiro lugar, peso 2 
à segunda e assim por diante de acordo com a proposta de 
Vergés (conforme citado por Gomes,& Oliveira, 2005). An-
tes da aplicação foi solicitada a anuência espontânea para 
a pesquisa, com a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

Os dados obtidos na técnica foram transcritos para 
uma planilha Excel, versão 2007. Posteriormente, realizou-
-se a padronização semântica de palavras que seguiu as 
orientações de Oliveira, Marques, Gomes e Teixeira (2005). 
Em seguida, se compôs um corpus, também em planilha Ex-
cel, versão 2007, com critérios específicos de configuração, 
para alimentação do software EVOC, versão 2003.

Análise dos Dados

Os dados foram submetidos à análise a partir do 
quadro de quatro casas obtido por meio do software EVOC 
versão 2003, que produz quatro quadrantes, com quatro 
conjuntos de cognições como propõe Vérges (conforme 
citado por Gomes, & Oliveira, 2005). Esse quadro expõe no 
quadrante superior esquerdo termos verdadeiramente signi-
ficativos para os sujeitos pesquisados e o provável núcleo 
central das representações sociais estudadas. Sá (2002) 
considera que no quadrante superior direito estão os ele-
mentos cognitivos que podem aproximar-se ou evoluir para 
o núcleo central. Sá, Oliveira, Castro, Vetere e Carvalho 
(2009) e Abric (2003) analisam que no quadrante inferior 
esquerdo estão cognições evocadas por um menor quan-
titativo de sujeitos, mas que consideram como muito impor-
tantes. Abric (2003) afirma que essa zona de contraste é a 
existência de um subgrupo que possui uma representação 
divergente do restante do grupo. O mesmo autor refere que 
no quadrante inferior direito estão elementos pouco frequen-

tes e definidos como menos importantes e são elementos da 
segunda periferia. Usou-se o referencial teórico proposto e 
comparado no sentido de obter dados que identificassem as 
representações sociais sobre diversidade sexual.

Resultados e Discussão
O quadro de quatro casas identificado no Quadro 1 

sob o termo indutor “Diversidade Sexual” apresenta as repre-
sentações sociais. Constatou-se um corpus de evocações 
formado por todos os sujeitos, de 239 no total, dos quais 
80 eram diferentes. Obteve-se uma ordem média (rang) de 
evocações, aproximada de 2,8 frequência intermediária de 
10 e a frequência mínima foi de 4.

O Quadro 1 evidencia as prováveis cognições que 
constituem as representações sociais dos professores sobre 
diversidade sexual. Como se observa, o primeiro quadrante é 
composto pelas cognições liberdade e respeito. A cognição li-
berdade teve frequência de 12 e ordem média de evocações 
de 2.417 e o termo respeito teve frequência de 22 e 2.000 de 
ordem média de evocação. Pode-se levar em consideração 
que são aspectos positivos para a atuação em prática de 
aula, mas sabe-se que o processo de ensino e aprendizagem 
compreende aspectos voltados à integralidade do homem, 
abarcando também os aspectos biopsicossociais.

Moscovici (2010) e Arruda (2002) analisam que as re-
presentações sociais são permeadas pelo universo consensu-
al e pelo reificado, e vale ressaltar que Oliveira e Costa (2007) 
consideram que o núcleo central se forma através da me-
mória social e das regras que regem um determinado grupo.

Deve-se considerar que os possíveis elementos cog-
nitivos do núcleo central liberdade e respeito cabem em qual-
quer relação, parte da condição humana. Divergindo dessas 
cognições, no entanto, pesquisas apontam que é comum em 
sala de aula o discurso totalmente moralizador, de opressão 
e silenciamento, traduzido na impossibilidade do professor 
trabalhar com a diversidade sexual (Ávila, 2008; Toneli, & 
Andaló, 2013). A diversidade sexual, por ser um fenômeno 
atitudinal permeado pela dualidade: pró e contra, tende-se 
a diferenciar do comportamento. Por serem professores, as 

Quadro 1: Quadro de quatro casas de evocações ao termo indutor “Diversidade Sexual” entre professores de uma escola pública (Santarém, 2011).

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS
Frequência > = 10 Frequência . = 10
Palavras Freq. Rang Palavras Freq. Rang
Liberdade 12 2,417 "Homossexualismo" 16 3,294
Respeito 22 2,000 "Opção sexual" 21 3.000

Preconceito 29 3,414
ELEMENTOS CONTRASTES ELEMENTOS PERIFÉRICOS

Frequência > = 10 Frequência . = 10
Palavras Freq. Rang Palavras Freq. Rang
Aceitação 4 2,500 Bissexual 4 3,750
Direitos Humanos 4 2,750 Diferente 6 2,833
Família 4 1,500 Heterossexual 5 3,000
Igualdade 4 2,250 Tipos de Atos Sexual 6 3,000

Transexual 4 3,250

Rang < = 2,8 Rang > = 2.8

Rang > = 2.8Rang < = 2,8
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atitudes positivas podem ser aprendidas durante o processo 
de formação e estas servem para ajudar a lidar com o am-
biente social, daí ampla evocação das cognições liberdade e 
respeito (Rodrigues, Assmar, & Jablonki, 2009).

Percebe-se, contudo, que nem sempre a atitude con-
diz com o comportamento (Rodrigues, Assmar, & Jablonki, 
2009). A maioria das instituições escolares trata a sexualida-
de e sua diversidade como algo mascarado, que não deve 
ser exposto nem discutido intensamente (Felipe, & Guizzo, 
2008). Diante disso, o professor se restringe ao ensino dos 
conhecimentos científicos e esquece-se de que o aluno tem 
um corpo, que ele tem uma sociabilidade já que é integrante 
de um grupo social. Desta forma prioriza o conteúdo, dei-
xando de lado outros aspectos que favorecem o processo 
ensino-aprendizagem, como os psicológicos, sociais e es-
pirituais.

Os elementos presentes no provável núcleo central 
são funcionais para as práticas pedagógicas dos professo-
res. Eles podem facilitar o estabelecimento de uma relação 
que se faz necessária para harmonização da aula e para o 
repasse dos conteúdos, ainda que o seu sistema de valores 
não concordasse. Nessa acepção, ele adota uma postura 
socialmente exigida de um professor.

No quadrante superior esquerdo, está a cognição 
liberdade, que tem frequência superior à cognição respeito. 
A cognição liberdade pode também ser compreendida tendo 
como base a configuração contextual atual da sociedade 
brasileira. Sabe-se que o Brasil tem sua redemocratização 
ainda recente, com o fim da repressão, o que contribui para 
que determinados grupos, antes impedidos de expressarem 
desejos, comportamentos e bandeiras de lutas, encontrem 
mais espaços de expressão que dão visibilidade à diver-
sidade (Bortolini, 2008). Assim, várias pessoas encontram 
formas legitimadas de expressão da sua sexualidade em 
espaços públicos, como os programa de TV, shows etc., 
mesmo que sejam espaços estigmatizados, como é caso de 
humoristas travestis.

Ainda sobre esse aspecto, Bortolini (2008) afirma que 
o movimento de mulheres e, mais tarde, o movimento gay 
e de lésbicas, na década de 1960, contribuíram para que 
houvesse uma liberação sexual e pudessem vivenciar a se-
xualidade com menos repressão, de maneira mais saudável 
e com mais liberdade, através de suas organizações polí-
ticas, como por exemplo, os movimentos sociais; todavia, 
ainda hoje se vivencia um momento de transformação nos 
conceitos instituídos.

Atualmente, as pessoas LGBT se expressam, promo-
vem eventos, e criam projetos de políticas públicas. Embora 
aconteçam atos violentos e a orientação sexual LGBT seja 
mal compreendida por muitos, eles assumem suas identida-
des sem tanto repúdio como havia no passado. É possível 
presenciar esses acontecimentos no cotidiano e nos meios 
de comunicação. Nessa acepção, Moscovici (2010) conside-
ra que as representações são criadas no processo de comu-
nicação e posteriormente geradas por meio da linguagem.

Também no campo da Psicologia, a diversidade 
sexual encontra espaço. Verona (2011, p. 07), afirma que 

“os psicólogos deverão contribuir, com o seu conhecimento, 
para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento 
de discriminações e estigmatizações contra a população 
LGBT”. O olhar da Psicologia é pautado nos Direitos Hu-
manos e na consolidação de Políticas Públicas voltadas às 
pessoas LGBT.

Apesar das conquistas de políticas já consolidadas 
pelos grupos que subvertem a heteronormatividade e que 
possivelmente contribuíram para a elaboração das cog-
nições liberdade e respeito desses professores, estudos 
mostram que no Brasil ainda é um desafio o respeito à di-
versidade sexual (Felipe, & Guizzo, 2008; Freire, Santos, & 
Haddad, 2009; Moráguez, Duque, Díaz, Chinaglia,& Braga, 
2010; Neves, 2013).

O quadrante superior direito (Quadro 1) é chamado 
de quadro intermediário. Segundo Oliveira e Gomes (2005), 
os elementos intermediários reforçam o núcleo central. De 
acordo com Abric (2003), as cognições desse quadrante 
constituem a primeira periferia da representação social. Nele 
estão os elementos mais relevantes, que possuem maior 
frequência nas evocações, porém, são considerados pelos 
sujeitos como de menor importância. Sá (2002) considera 
que esses elementos podem evoluir para o núcleo central 
ou fazer parte dele.

Como se faz notar no quadro superior direito (Qua-
dro 1), as cognições são: preconceito, com frequência 29 
e ordem média de evocações de 3.414; a cognição “opção 
sexual”2, com frequência 21 e ordem média de evocações 
de 3.000; e a cognição “homossexualismo”3, com frequência 
16 e com ordem média de evocações de 3.294.

A cognição preconceito pode estar relacionada às 
situações que o professor tenha presenciado dentro da 
sala de aula ou em outro espaço da escola entre os pró-
prios alunos. Silva (2013) considera, nesse aspecto, que é 
comum no cotidiano escolar o preconceito na sala de aula 
ser manifestado por meio de piadas, brincadeiras de mau 
gosto, olhares, gestos e comportamentos preconceituosos 
que precisam ser seriamente discutidas na Escola. Essa 
cognição preconceito possui uma relação com a cognição 
respeito presente no núcleo central, que ressalta que esta 
última deve nortear a relação entre a comunidade escolar e 
a diversidade sexual.

Segundo Junqueira (2009) e Seffner (2009), na es-
cola ocorrem casos de violência física, moral e psicológica 
entre alunos LGBT, e em muitos casos os profissionais da 
educação não sabem como intervir. Junqueira (2009, p.15) 
chega a afirmar que “a escola configura-se um lugar de 
opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em torno 

2  “Opção sexual” foi o termo expresso pelos participantes da 
pesquisa. Os autores preferem utilizar a expressão orientação 
sexual sempre que se referem à orientação do desejo.
3  “Homossexualismo” foi o termo expresso pelos participantes da 
pesquisa e sempre que tal expressão aparece neste artigo ela se 
refere à cognição evocada pelos professores que participaram da 
pesquisa. Portanto, em razão da histórica associação da palavra 
“homossexualismo” a doença ou desvio, os autores deste artigo 
utilizam o termo Homossexualidade.
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do qual existe um preocupante quadro de violência a que 
estão submetidos milhões de jovens e adultos LGBT”.

Outra cognição presente no quadrante superior direito 
(Quadro 1) é a cognição “opção sexual”, sendo evocada 21 
vezes. Pode-se analisar que os professores entendem que 
você escolhe ser LGBT. Isso é uma concepção do senso co-
mum, desse modo, analisa-se que faz referência ao universo 
consensual desses professores. Silva-Junior (2010), em pes-
quisa sobre a representação da homossexualidade, relata 
que os professores associam representações da homosse-
xualidade com problemas patológicos, frustrações, solidão 
ou desvio de conduta. Afirma também que professores que 
tiveram representação negativa em sua pesquisa não tive-
ram contato com o tema na formação inicial ou continuada.

A formação e a inclusão de temas voltados à sexuali-
dade humana nos currículos de formação inicial e continuada 
dos professores têm sido recomendadas por pesquisadores 
(Barros Cassal, & Zucco, 2010; Bortolini, 2012). Esses es-
tudos destacam as possibilidades de construção de novos 
posicionamentos pró-Direitos Humanos a partir da inserção 
de atividades educativas, apoiados pelo Plano Nacional de 
Direitos Humanos, garantindo a igualdade na diversidade 
(Brasil, 2010).

Em relação à cognição “homossexualismo”, percebe-
-se muito frequente na evocação o sufixo “ismo”. Segundo 
Bell (1987), esse sufixo está voltado à patologização, pois 
ele está relacionado com o vocabulário e modelos médicos 
ou de outros saberes da área da saúde para definir uma si-
tuação como um “problema”. Os termos homossexualismo, 
travestismo e transexualismo trazem estigmas profundos 
dessa patologização. Levanta-se a hipótese, no entanto, 
aqui em primeiro lugar, que o preconceito em relação às 
pessoas LGBT pode relacionar-se à frequente evocação 
desta cognição. Outra possibilidade refere-se à influência 
dos padrões heteronormativos que exigem o assumir-se 
homossexual e dessa forma há uma visibilidade maior das 
pessoas homossexuais em relação a outras orientações.

No quadrante inferior esquerdo, encontram-se as 
cognições aceitação, direitos humanos, família e igualdade 
(Quadro 1). Abric (2003), Oliveira e cols. (2005) e Sá e cols. 
(2009) consideram essa casa como zona de contraste, pois 
embora sejam evocações feitas por um menor quantitativo 
de sujeitos, esses quantitativos são considerados como 
muito importantes. Abric (2003) afirma a existência de um 
subgrupo que sustenta uma representação que diverge da 
maioria do grupo. Seguindo essa perspectiva, é importante 
salientar a cognição Aceitação com uma ordem média de 
evocações de 2.500, Direitos Humanos com ordem média 
de evocações de 2.750, Família com ordem média de evo-
cações 1.500 e Igualdade com uma ordem média de evoca-
ções de 2.250 sendo que todas tiveram a mesma frequência 
de evocação (04 vezes). Essas cognições são elementos 
positivos para uma relação saudável.

Percebe-se que alguns professores relacionam a fato-
res bastante positivos suas representações sobre diversida-
de sexual. Verifica-se que um grupo de 78% desses profes-
sores possui mais de uma graduação, 22% com mais de uma 

pós-graduação lato sensu e 10% têm formação stricto sensu. 
Esses dados sugerem que a formação pode influenciar nas 
representações sociais desse subgrupo assumindo um ca-
ráter bem humanístico, demonstrando desembaraço para 
lidar com o assunto e que a educação continuada pode ser 
uma aliada para compreensão acerca da diversidade sexual. 
Isso também pode ser confirmado no estudo de Silva-Junior 
(2010) quando afirma que professoras e professores que re-
presentam a homossexualidade de forma positiva, baseada 
na democracia e direitos coletivos, não possuem dificuldade 
para conviver com homossexuais, são professores que tive-
ram contato com o tema na formação inicial e/ou continuada 
apresentando maior desenvoltura para abordagem do tema 
em sala de aula.

O quadrante inferior direito do quadro de quatro ca-
sas é conhecido como elementos da segunda periferia. Para 
Sá e cols. (2009) e Abric (2003), são elementos menos fre-
quentes e definidos como menos importantes pelos sujeitos, 
e por isso são considerados elementos da segunda periferia. 
Nessa perspectiva, verifica-se a presença de cognições re-
lacionadas a orientações sexuais, papel e ato sexual: bis-
sexual com frequência de quatro vezes e com ordem média 
de 3.750, heterossexual com frequência de cinco vezes e 
com ordem média de evocações de 3.000 e transexual com 
frequência de quatro vezes e ordem média de evocações de 
3.250 e com mais frequência; tipos de atos sexuais com fre-
quência de seis e com ordem média de evocação de 3.000.

A baixa evocação dessas cognições relaciona-se 
à pouca visibilidade dessas orientações sexuais, além do 
desconforto que falar sobre atos sexuais pode ocasionar no 
sujeito, principalmente no ambiente de trabalho. Foucault 
(2010), nesse aspecto, destaca que no início do século XVII 
havia entre os indivíduos certa liberalidade no que se refere 
ao discurso e à prática da sexualidade, não existindo senti-à prática da sexualidade, não existindo senti- prática da sexualidade, não existindo senti-
mentos de vergonha ou receio de punição. Todavia, o cenário 
modifica-se a partir do momento em que a burguesia vito-
riana adquire o poder econômico e social. Passou-se então, 
nesse contexto, a restringi-la como um assunto do cotidiano. 

Identifica-se a influência da construção histórico-
cultural da sexualidade numa perspectiva heteronormativa, 
quando se apresenta a cognição diferente, com frequência 
de seis evocações e com ordem média de evocações de 
2.833. Confirmam-se mais uma vez a necessidade do 
conhecimento dos comportamentos sexuais e a necessidade 
de compreender que ser diferente “é normal”.

O mecanismo de ancoragem ocorre quando se fami-
liariza o que não é familiar de acordo com o sistema de valo-
res do sujeito, categorizando e estabelecendo uma relação 
positiva ou negativa com ele; une-se com o mecanismo de 
objetivação, imprimindo uma imagem de determinada repre-
sentação, pois comparar já é representar, é materializar de-
terminada representação (Moscovici, 2010). Os professores 
estabelecem uma imagem de diversidade sexual, represen-
tando a partir do ponto de vista sexual e como algo diferente.

As políticas existentes não contemplam a subje-
tividade dos professores atuantes na docência, o que é 
demonstrado nas pesquisas de Sousa, Villas Bôas e Novaes 
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(2011) sobre as contribuições das pesquisas em Represen-
tações Sociais na Educação. Assim, verificamos que ao lo-
calizarmos os elementos constituintes dos sistemas central e 
periférico, estes têm suas funções definidas para explicação 
do fenômeno das representações sociais.

Considerações finais
Acerca da representação social dos professores so-

bre diversidade sexual, a pesquisa identificou que a maioria 
parece engessada em ideias com certa carga de precon-
ceito, estereótipo e reducionistas em relação à sexualidade 
humana. Uma pequena parte dos professores considera 
respeitar o outro, mesmo não possuindo ainda subsídios que 
fundamentem a representação. Esse segundo grupo está 
numa condição em que a tolerância em relação à diversida-
de sexual está sendo construída.

A partir das análises das cognições respeito e liber-
dade, estas se caracterizam como possíveis elementos do 
núcleo central das representações entre os professores 
da escola pesquisada. O núcleo revela ainda o caráter de 
conteúdos consensuais do grupo estudado, o que conduz à 
reflexão de que os professores nomeiam como neutra sua 
postura acerca da diversidade sexual, mas se percebe um 
posicionamento contrário dentre as outras periferias da es-
trutura da representação social.

Encontram-se, assim, no sistema periférico, as cogni-
ções como “homossexualismo”, “opção sexual” e preconcei-
to. Embora se caracterize liberdade e respeito como núcleo 
central nas representações sociais entre os professores pes-
quisados, o sistema periférico, que segundo Sá (2002) pode 
fazer parte do núcleo central ou até mesmo evoluir para ele, 
é constituído por problemas cruciais atuais como: preconcei-
to, patologização da homossexualidade por meio do sufixo 
“ismo” e a diversidade sexual compreendida como opção. 
Nesse sentindo, verifica-se a urgência da ampliação do olhar 
do professor para que a sexualidade seja vista em sua ple-
nitude. O respeito e a liberdade estão ancorados, possivel-
mente, em decorrência da postura de educador exigida pela 
política educacional, por exemplo, em ser democrático ou 
expressar um discurso politicamente correto.

Nesta acepção, a estrutura indica a necessidade de 
políticas públicas que priorizem a educação e orientação 
sexual, que esclareçam as faces da sexualidade humana e 
suas formas de manifestações. Essas categorizações confir-
mam a necessidade do fomento de debates em torno do pro-
cesso de inclusão de projetos voltados à diversidade sexual 
visto que ainda no início do século XXI é possível perceber 
entre professores compreensões imagéticas da diversidade 
sexual como estilo de vida, deixando de lado outros aspectos 
que contribuem para a sexualidade como a atração e o afeto.

Frente aos elementos cognitivos surgidos na pesquisa, 
é importante adotar formação para os professores para uma 
melhor compreensão sobre a sexualidade humana e suas 
múltiplas faces. Desta forma, buscando evitar a promoção de 
uma educação improvisada, permeada por tabus e valores 

normatizadores da sexualidade. A educação deve ser perme-
ada pela humanização. A atuação do psicólogo na instituição 
escolar precisa ser voltada para as demandas sociais e políti-
cas educacionais. Esse profissional pode encontrar diferentes 
desafios, principalmente no que se refere à Diversidade Sexu-
al, tendo em vista que este é um tema considerado por muitos 
como complexo e desafiador. O psicólogo, nesse sentido, 
deve exercer práticas voltadas para a contribuição e para a 
transformação de visões de diferentes contextos, favorecendo 
assim, a saúde psicológica dos indivíduos envolvidos. 

Com este estudo, esperou-se contribuir para o co-
nhecimento acerca da Diversidade Sexual, especialmente 
no que tange à reflexão dos professores como agentes par-
ticipativos na transformação social. Que eles sejam aliados 
para a execução de projetos de políticas públicas voltadas à 
diversidade sexual, e os Psicólogos elos para a promoção de 
práticas educativas e promotoras dos Direitos Humanos das 
identidades LGBT, que não são dominantes e acabam sendo 
silenciadas pelas disputas nas relações de poder.
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A escola na contemporaneidade:  
uma análise crítica do bullying

Fernanda Canavêz
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Seropédica – RJ

Resumo

Este artigo busca circunscrever a escola na contemporaneidade a partir de uma análise crítica do bullying. O objetivo é desdobrar esse fenômeno 
em quatro eixos principais, investigados por meio de uma revisão bibliográfica: a crise da autoridade docente, o discurso de vitimização, a 
judicialização da vida e o apelo aos especialistas, dentre os quais o profissional de Psicologia. Conclui-se que a escola constitui um espaço-
tempo que produz subjetividades e, como tal, apresenta poderes e resistências, em um movimento sempre pendular que ora adere aos discursos 
hegemônicos – como o que versa sobre bullying – ora é capaz de a estes resistir.
Palavras-chave: Escolas; contemporaneidade; bullying.

School in contemporary: a critical analysis of bullying
Abstract

This article searches to circumscribe the school in contemporary society from a critical analysis of bullying. The aim is to show this phenomenon 
into four main subject-matter, investigated through a literature review: the teaching authority crisis, the discourse of victimization, the use of laws 
to control the life and the appeal to experts, among them the professional psychology. It concludes that the school provides a kind of space and 
time that produces subjectivities and as such has powers and resistance, sometimes with a tendency toad here to the hegemonic discourses - as 
to what is about bullying – sometimes is able to resist these.
Keywords: Schools; contemporaneity; bullying.

La escuela en la contemporaneidad: un análisis crítico del bullying
Resumen

Este artículo busca circunscribir la escuela en la contemporaneidad a partir de un análisis crítico del bullying. El objetivo es desdoblar ese 
fenómeno en cuatro ejes principales, investigados por medio de una revisión bibliográfica: la crisis de la autoridad docente, el discurso de 
victimización, la judicialización de la vida y el llamado a los especialistas, entre los cuales el profesional de Psicología. Se concluye que la escuela 
constituye un espacio-tiempo que produce subjetividades y, como tal, presenta poderes y resistencias, en un movimiento siempre pendular que 
ya adhiere a los discursos hegemónicos – como el que versa sobre bullying – ya es capaz de resistir a estos.
Palabras clave: escuelas; contemporaneidad; bullying. 
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Introdução
Este artigo decorre da revisão bibliográfica levada a 

cabo no quadro da pesquisa intitulada Modos de subjetiva-
ção e contemporaneidade: o fenômeno do bullying a partir 
da narrativa de profissionais da Educação Básica. Parte-se 
da percepção de que o contexto escolar apresenta atual-
mente características afinadas ao que ora denominamos 
mal-estar na contemporaneidade, isto é, o mal-estar expe-
rimentado (e produzido) pelas chamadas formas de subjeti-
vação contemporâneas, cenário em que o bullying desponta 
como um verdadeiro fenômeno de nossa época, marcado 
que é por descontinuidades em relação à modernidade que 
nos antecedeu. 

Essas descontinuidades podem ser descritas se-
gundo os eixos temáticos construídos após o estudo de 
teóricos que se propõem a tratar das transformações pelas 
quais nossa cultura estaria passando, a saber: a crise da 
autoridade docente (Aquino, 1998; Costa, 2005), o discurso 
de vitimização (Eliacheff, & Larivière, 2007), a judicialização 
da vida (Bauman, 2005/2007) e o apelo aos especialistas 
(Giddens, 1990/1991). Esses temas foram privilegiados 
em detrimento de tantos outros por se supor que estejam 
diretamente relacionados às peculiaridades da escola na 
contemporaneidade, como será desenvolvido ao longo da 
argumentação. Objetiva-se, desta feita, investigar tais eixos 
no intuito de contribuir para uma perspectiva crítica sobre o 
fenômeno do bullying, subvertendo a concepção que o natu-
raliza, adotando-o como uma verdade descontextualizada e 
desprovida de determinantes histórico-políticos.    

Cabe esclarecer que, para se chegar à afirmação de 
modos de subjetivação contemporâneos, destaca-se a pre-
missa de que o processo de subjetivação é sobredetermi-
nado, contemplando inúmeras forças que se entrelaçam em 
um permanente jogo de tensão entre o que seria da ordem 
do singular e do coletivo, do indivíduo e do social. De acordo 
com essa perspectiva, a subjetivação é engendrada em um 
contínuo processo de construção de si a colocar em xeque 
o estatuto ontológico do sujeito presente na tradição da Psi-
cologia do século XIX e submetida à lógica cartesiana, qual 
seja, aquela referida a uma suposta essência, a categorias 
universais e a-históricas. Ao contrário dessa visada, a tensão 
acima aludida será profícua para a compreensão da subjeti-
vidade no presente artigo, marcada que é por um movimento 
pendular entre modelos construídos para conceituá-la, ainda 
que resguarde sempre a possibilidade de resistir a estes. 

Essa leitura pode ser depreendida do pensamento 
foucaultiano sobre as formas de subjetivação (Potte-Bonne-
ville, 2004), fazendo premente investigar os acontecimentos 
históricos, bem como as formas de poder e de resistência 
a eles atrelados (Foucault, 1984), quando se toma a subje-
tividade como objeto de estudo. Sendo assim, afirma-se a 
hipótese da passagem da modernidade à contemporanei-
dade, épocas que refletem expressivas modificações nas 
formas de subjetivação, mudanças que se fazem sensíveis 
em uma instituição como a escola, ela própria produtora de 
subjetividade. 

Antes de prosseguir, cabe uma pequena digressão 
para esclarecer que a modernidade será entendida como o 
período caracterizado pelo projeto europeu para um ideal 
de civilização, de Estado, de família e, é claro, de sujeito. 
Projeto iniciado entre o Renascimento e o século XVII que 
ganha força na passagem deste para o século XVIII, com 
o declínio do poder soberano nos moldes da monarquia 
absolutista. As forças atuantes na consecução desse pro-
jeto teriam sido enfraquecidas e/ou transformadas no que 
se considera a inauguração do mundo contemporâneo que, 
para fins didáticos, será circunscrito ao período que sucede 
a Guerra Fria, no século XX, e perdura até os dias atuais, 
pelas modificações observadas no cenário social, dentre as 
quais o reordenamento da geopolítica e o desenvolvimento 
de tecnologias que alteraram sensivelmente as relações hu-
manas, como a rede mundial de computadores. 

É a partir desse contexto que se busca investigar os 
fenômenos considerados especialmente contemporâneos, 
como o bullying. Amplamente presente nas mais diferentes 
narrativas – das mídias de grande circulação, de mães e 
pais preocupados com o cuidado de seus filhos, do discurso 
jurídico que busca garantir/proteger os direitos de crianças e 
adolescentes e dos diversos segmentos do contexto escolar 
–, as falas sobre o bullying parecem constituir um emblemá-
tico representante da contemporaneidade na escola a aglu-
tinar uma série de expectativas, propostas de intervenção e 
prevenção, valores e atitudes de enfrentamento e, por con-
seguinte, processos de subjetivação. Em última instância, 
trata-se de uma das versões do mal-estar contemporâneo 
que privilegia a escola como espaço-tempo para a sua ex-
pressão.

Cumpre salientar ainda o apelo popular em decorrên-
cia da produção desse fenômeno chamado bullying, tendên-
cia expressivamente fomentada, sobretudo no Rio de Janei-
ro, pelo tão comentado episódio ocorrido em uma escola de 
Realengo, bairro da zona norte da capital fluminense, em 
abril de 2011. Em uma manhã de quinta-feira, um ex-aluno 
retornou à unidade escolar onde cursara parte de seu pro-
cesso de escolarização e abriu fogo, deixando alunos mor-
tos e feridos. O ex-aluno teria sido “vítima de bullying”, fato 
capaz de deixar as marcas indeléveis que o teriam impelido 
a ser o protagonista de tamanha tragédia, na expectativa da 
consecução de uma vingança a posteriori, uma das hipóte-
ses veiculadas pela mídia, como tivemos oportunidade de 
comentar à época (Canavêz, & Melgaço, 2011). Não seria 
exagero afirmar que o episódio mudou consideravelmente 
a cartografia dos conflitos nas escolas, uma vez que povoa 
o imaginário social e não cessa de ser mencionada, quase 
sempre em tom catastrófico e de uma tragédia anunciada 
passível de ser reproduzida a qualquer momento. 

O cenário que faz recair sobre o bullying as inúmeras 
forças desencadeantes de um fato como o citado revela-se 
deveras reducionista. Todavia, o endereçamento feito aos 
especialistas capazes de “solucionar” seus pretensos as-
pectos desencadeantes e de trabalhar para a “prevenção” 
de situações disruptivas como esta tem sido a marca da de-
manda colocada ao profissional da Educação e, sobretudo, 
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àquela endereçada à Psicologia. Com efeito, essa demanda 
também se faz notar em diversas esferas da sociedade que 
anseiam por uma reflexão (ou melhor, “solução”) sobre os 
conflitos que atravessam o cotidiano escolar, tarefa à qual a 
Psicologia Escolar e Educacional é inequivocamente convo-
cada sob a justificativa de que funcionariam como entraves 
ao processo ensino-aprendizagem. Apresentar-se-á o es-
tudo dos eixos construídos para a análise do bullying com 
vistas a contribuir para a sua apreensão crítica e contextuali-
zada, ultrapassando o reducionismo supracitado.    

O bullying na contemporaneidade: crise da 
autoridade docente e vitimização

O surgimento do termo bullying pode ser identificado, 
segundo Dan Olweus (1993), já na década de 1960 – tendo 
ganhado mais relevância no decênio subsequente –, em 
pesquisas realizadas na Escandinávia. O termo era de uso 
frequente entre diferentes atores do contexto escolar, ainda 
que só tenha atraído a atenção da opinião pública quando 
as mídias de grande circulação começaram a abordar o as-
sunto, atrelando os suicídios noticiados a agressões entre 
pares no ambiente escolar. Fato relevante foi o suicídio de 
três adolescentes, em 1982, precipitando uma campanha 
nacional que contou com o amplo apoio do governo norue-
guês (Olweus, & Limber, 2010). 

Mas, afinal de contas, o que é bullying? Não há uma 
resposta consensual para a pergunta, embora seja possível 
afirmar, de maneira geral, que se trata de uma relação de 
violência empreendida entre pares. É o que faz com que o 
termo não seja apenas referido ao contexto escolar, cons-
tatação possibilitada pelos inúmeros artigos produzidos 
que dele se utilizam para designar relações violentas entre 
colegas de trabalho, como exemplificam Fontes, Santana, 
Pelloso & Carvalho (2013). Assim, pode-se observar que a 
circulação do termo extrapolou os limites da cultura norue-
guesa e se fez notar nas mais diversas partes do mundo, 
para designar circunstâncias igualmente diferentes. 

De acordo com Antunes (2010), o termo passou a 
ser adotado em diversos países para se referir a situações 
que até então eram nomeadas com palavras de uso corren-
te nas diferentes culturas, com a proposta de facilitar sua 
classificação, reconhecimento, diagnóstico e prevenção. A 
autora apresenta um posicionamento crítico em relação a 
essa propagação (apoiada na Teoria Crítica da Sociedade 
da Escola de Frankfurt), problematizando se de fato esta 
contribui para a elucidação e esclarecimento a respeito da 
violência ou se estaria mais afeita à consolidação de uma 
determinada ideologia:

Os estudos com base apenas em dados estatísticos 
e no diagnóstico de sua ocorrência, assim como sua 
fácil assimilação e ampla divulgação pelos meios de 
comunicação de massa, o deslocamento causado por 
suas consequências e a inquestionável necessidade de 
intervenção via imperativos morais denunciam, ainda que 

apenas em lacunas, que tal conceito pode fazer parte de 
uma ciência instrumentalizada e a serviço da manutenção 
de uma ordem social desigual (Antunes, 2010, p. 39). 

Nesse sentido, as citadas lacunas surgem até mes-
mo como importantes, na medida em que podem estar a 
serviço de escamotear sua filiação ideológica para exaltar 
um conceito, uma lógica e uma prática aparentemente neu-
tros e a-históricos. A título de ilustração, vale comentar a 
suposição de intervenções calcadas em imperativos morais, 
uma das marcas incontestes do discurso que é tido como 
hegemônico no Brasil. É o que se pode observar a partir de 
alguns apontamentos de Cléo Fante (2005), um dos nomes 
comumente evocados em nosso país quando publicações a 
respeito do bullying estão em pauta, que identifica a ocorrên-
cia do fenômeno a partir de ausência de limites, da carência 
afetiva e da reprodução de maus tratos sofridos por crianças 
e adolescentes. 

Chama a atenção o destaque conferido à falta de reli-
giosidade como um dos possíveis determinantes do bullying, 
o que faz com que Fante (2005) sugira às famílias, como 
medida preventiva, 

que se reúnam, ao menos uma vez por semana (com todos 
os meios de comunicação desligados), num clima de amor 
e paz, para discutir e refletir sobre os textos, parábolas 
ou histórias da bíblia, do evangelho ou de algum livro que 
ensine o valor da fé (p. 147). 

É possível interpretar que a indicação traz, em um só 
tempo e proposta, pelo menos duas tendências: em primeiro 
lugar, a verificação do ponto de chegada de um processo 
iniciado na modernidade que encontra atualmente novos 
coloridos, qual seja, o enfraquecimento das formas de so-
berania e de autoridade tais como estavam estruturadas 
desde à época da monarquia absolutista. Em segundo lugar, 
a proposta de retomada de antigas práticas e discursos, em 
uma atitude que beira o saudosismo referente a um tempo 
supostamente melhor e perdido, para “solucionar” o que é 
tomado como impasse em nossa época. 

Certos autores propõem (Costa, 2005; Giddens, 
1990/1991), a partir do enfraquecimento acima aludido, a 
derrocada dos referenciais simbólicos que serviram de fun-
damento à subjetividade moderna, o que se dá a ver em 
duas esferas principais. Na perspectiva político-econômica, 
a soberania dos Estados-nação se mostra enfraquecida face 
à lógica neoliberal submetida à circulação do capital global, 
de modo que o Estado mínimo se apresenta como mais 
adequado ao neoliberalismo: regido pelo princípio da não-
-intervenção em prol da liberdade individual e da competição 
entre os agentes econômicos. 

Na esfera micropolítica, a figura do pai, outrora deten-
tora de plenos poderes em relação aos membros da cons-
tituição familiar, parece constituir o lugar privilegiado para 
o endereçamento de críticas e questionamentos por parte 
de grupos entendidos como minoritários, conforme exempli-
ficam os movimentos gay e feminista que inicialmente toma-
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ram o patriarcado, circunscrito à função autoritária do pai, 
como alvo principal. Cumpre destacar também a figura do 
professor, marco importante na tarefa de imposição de limi-
tes e de contenção dos excessos da subjetividade moderna, 
funções que, pelos motivos acima mencionados, também 
sentem os efeitos das modificações anteriormente descri-
tas. O quadro permite que se infira uma crise da autoridade 
docente (Aquino, 1998), exigindo que esse profissional se 
reinvente sob pena de se tornar “ultrapassado”.    

Este é o cenário contemporâneo em que o aponta-
mento feito por Fante (2005) parece estar inserido, isto é, 
um contexto que não conta mais com os reguladores mo-
dernos do laço social, muito menos com os ideais de sujeito 
e de autoridade de outrora, concorrendo, entre outros as-
pectos, para a sensação de que o discurso religioso – um 
dos pontos de ancoragem simbólica – estaria enfraquecido 
ou, o que parece ainda mais pertinente, apresentar-se-ia 
em múltiplas versões, algo distintas do ideário religioso ao 
qual a civilização ocidental parecia acostumada. Em res-
posta a esse diagnóstico, entendido como problemático e 
passível de ser compreendido como um dos determinantes 
do bullying, Fante (2005) propõe a tentativa de retornar ao 
modelo de práticas religiosas que vigorara até então nas 
famílias brasileiras, na expectativa de que se possa resgatar 
o “clima de amor e paz” supostamente perdido. Trata-se de 
um posicionamento desprovido de crítica, pautado no dis-
curso religioso via imperativos morais, a qual se entende ser 
imprescindível para analisar um fenômeno que faz parte da 
cultura que integramos (e construímos).    

A propagação do termo bullying foi igualmente acom-
panhada do incremento do fenômeno, a ponto de ser de-
signado como uma epidemia para a qual é preciso dar uma 
resposta contundente e efetiva (Palácios, & Rego, 2006), 
enaltecendo a dimensão de produção de subjetividade que 
os discursos circulantes possuem. Diante da irrefutável 
ocorrência do que se convencionou chamar de bullying e 
do apelo endereçado, também à Psicologia, para que sejam 
tomadas medidas para combatê-lo, entende-se como pre-
mente a realização de estudos e proposições que possam 
analisá-lo criticamente. 

Para isso é preciso partir de uma conceituação, mes-
mo que sua desconstrução se revele fértil e necessária ao 
longo do percurso de pesquisa, no intuito de elaborar um 
conceito que esteja mais afinado à realidade pesquisada. 
Desta feita, acompanhando Olweus (1993), parte-se da pro-
posta de compreensão do bullying como a exposição de um 
aluno – entendido por este autor como vítima – de maneira 
repetitiva e durante um determinado tempo, a ações negati-
vas empreendidas por parte de um ou mais colegas. Essas 
ações são caracterizadas por comportamentos agressivos 
que buscam causar desconforto na vítima, seja através de 
agressões físicas, verbais ou ainda gestos capazes de indi-
car o ato de exclusão da vítima de determinado grupo.  

Essa definição restringe a ocorrência do bullying ao 
ambiente escolar e expõe o aluno como vítima de comporta-
mentos de outrem, o que parece estar plenamente de acor-
do com mais uma das características que destacamos na 

contemporaneidade, qual seja, o incremento do discurso de 
vitimização, fazendo com que alguns a chamem de Era ou 
Tempo das Vítimas (Eliacheff, & Larivière, 2007). De acordo 
com essa leitura, a figura da vítima assumiria o lugar antes 
destinado ao herói, ou seja, aquele que se destaca da mas-
sa homogênea de seus semelhantes, permitindo ao psiquia-
tra infantil Daniel Marcelli (2006) enaltecer o fomento atual 
da ocorrência do par indivíduo/reivindicação, o outro lado da 
perversa moeda que exalta o par indivíduo/performance. 

Sendo assim, reivindicação e performance seriam 
duas importantes faces das formas de subjetivação contem-
porâneas, as quais lançariam mão da primeira na impossi-
bilidade (absolutamente esperada, vale dizer) de atingir os 
níveis performáticos dos ideais contemporâneos de beleza, 
consumo e produção. Chega-se, desse modo, a mais um 
dos modos por meio dos quais podemos aventar a escola na 
contemporaneidade, marcada que é hoje pela exigência de 
cumprimento de metas e a exposição a níveis de competiti-
vidade que reproduzem a ideologia de uma sociedade cujo 
motor é o individualismo, associado à possibilidade de se 
destacar pela vitória sobre os demais. 

Caso não atinja o esperado, o sujeito é imediatamen-
te enviado ao signo do fracasso, expressão que se tornou 
um verdadeiro lugar-comum no sistema educacional, como 
analisa Cordié (1993/1996) ao lembrar que o fracasso se 
opõe ao sucesso, um dos valores de mais importância na 
sociedade ocidental:

Ser bem-sucedido na escola é ter a perspectiva do ter, 
mais tarde, uma bela situação, de ter acesso, portanto, 
ao consumo de bens. Significa também ‘ser alguém’, isto 
é, possuir o falo imaginário, ser considerado, respeitado. 
O dinheiro e o poder, não são eles a felicidade? O próprio 
Estado alimenta essa aspiração. Para ser grande, uma 
nação não deve sempre aumentar suas riquezas e suas 
competências? (p. 21).

Na realidade brasileira a situação não é diferente. 
Prova disto é a criação pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2007, do 
Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), que 
objetiva avaliar, em uma escala de zero a dez, a aprovação e 
a média de desempenho dos estudantes da educação básica 
em matemática e língua portuguesa1. A existência de medi-
das para avaliar a qualidade da educação não parece, em 
absoluto, passível de críticas, tendo em vista a importância 
da avaliação do processo ensino-aprendizagem até mesmo 
para aventar melhorias e transformações que estejam a ser-
viço de um processo de escolarização efetivamente demo-
crático. Todavia, o estabelecimento de metas e o modo como 
o processo se instaura na realidade de cada unidade escolar 
indica o caráter perverso destacado por Marcelli (2006). 

Para exemplificar, vale mencionar que a prefeitura 
do Rio de Janeiro instituiu o Prêmio Anual de Desempenho, 
pago a todos os servidores das escolas que atingirem as 

1    Para mais informações consultar <www.inep.gov.br>. 



275

metas previamente traçadas para cada unidade escolar. 
Conforme decreto de 16 de fevereiro de 2011 (Brasil, 2011), 
o prêmio é um salário extra, o chamado décimo quarto 
salário, condicionado às metas de acréscimo previstas em 
relação ao Ideb nos anos ímpares e às metas de acréscimo 
previstas no tocante ao Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação do Rio de Janeiro (IDE-Rio) nos anos pares. Cabe 
ainda mencionar o elevado nível de insatisfação dos docen-
tes deste município com as condições salariais, uma realida-
de histórica em nosso país, muito embora reflita expressiva 
força devido ao movimento de greve iniciado em agosto de 
2013, que contou com a ampla adesão de profissionais da 
Educação do estado e do município. 

Desse modo, a oferta da possibilidade de mais um 
salário anual impele muitos profissionais a empreenderem 
todos os esforços para recebê-lo, assolados por lastimáveis 
condições de trabalho: ausência de plano de cargos e salá-
rios, reajustes salariais que não acompanham nem mesmo 
o índice da inflação e a diminuição progressiva dos espaços 
coletivos de discussão em favor de um suposto aumento de 
produtividade. Com isso, os índices, ao invés de contribuírem 
para uma análise consistente e produtiva para repensar o 
sistema educacional, acabam acirrando as diferenças entre 
“bons” e “maus” alunos (“bons” e “maus” professores), sem 
o aprofundamento de quaisquer reflexões sobre os deter-
minantes dessa realidade. Ademais, aumentam exigências 
descontextualizadas que reduzem os históricos dos alunos e 
de suas famílias, de sua relação com a escola e desta com a 
comunidade em que se insere em números absolutos e, não 
poucas vezes, excludentes. 

O enfraquecimento dos referenciais que serviam 
de balizadores para a subjetividade moderna, entre eles a 
figura do professor, e a difusão da cultura da vitimização ali-
cerçam as bases não só para o surgimento do fenômeno do 
bullying, mas também para a sua propagação e para as pro-
posições de enfrentamento deste na contemporaneidade. A 
produção desse fenômeno eminentemente contemporâneo 
traz inúmeros desafios para a escola e, por conseguinte, 
para a Psicologia Escolar e Educacional, marcada que está 
pelo interesse por aspectos que se interpõem ao processo 
de ensino-aprendizagem. 

A escola na contemporaneidade: judicialização e 
apelo ao especialista  

O mandato de ter que lidar com os mais variados 
conflitos precipitados nas relações de ensino-aprendizagem 
é mais um dentre tantos outros que são reservados à escola 
hoje. Uma das formas por meio das quais se entende dar 
uma resposta à problemática é o estabelecimento de parâ-
metros jurídicos dos quais se espera conter, impor limites ao 
que estaria entravando o processo ensino-aprendizagem, 
regulando/regulamentando os comportamentos tomados 
como excessivos. Essa tendência pode ser lida sob a ótica 
da judicialização da vida, isto é, movimento de ampla convo-
cação do judiciário para intervir nas relações humanas, uma 

das faces assumidas pela forma de governo da modernidade 
(Foucault, 1978/2004), a partir da qual se podem identificar 
linhas de continuidade na contemporaneidade. Apresenta-
-se, assim, uma das tentativas para resgatar a autoridade 
perdida, ao lado da proposta de retomada da moral religiosa. 
Essa expectativa se faz notar em diversos projetos de lei 
e legislações antibullying, presente em diversos estados e 
municípios brasileiros.  

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há pelo 
menos duas leis sancionadas pelo atual governador: a que 
dispõe sobre medidas para o combate ao bullying, obrigan-
do escolas a notificarem ao Conselho Tutelar e à polícia os 
casos de bullying e de violência contra crianças e adoles-
centes (Lei n. 5824, 2010) e a que institui a primeira semana 
de abril como de combate ao bullying e ao cyberbullying 
(Lei n. 6.401, 2013), data escolhida em homenagem às 
crianças atingidas pelo ocorrido em Realengo, no mês de 
abril de 2011. Na perspectiva da sugestão dada por Fante, 
novamente desponta um posicionamento desprovido da crí-
tica à qual se chegaria se os inúmeros fatores concorrentes 
para a precipitação de um fenômeno como o bullying fossem 
considerados. Como fenômeno sobredeterminado e, como 
tal, multifacetado, mostra-se recalcitrante aos imperativos 
morais, através dos quais não raras vezes busca-se racio-
nalizar e organizar a realidade dos conflitos.     

Como um dos resultados dos imperativos colocados 
pela sociedade (até mesmo sob a forma de legislações), 
vale lançar luz sobre o apelo aos especialistas, presente 
em todo o tecido social e, arrisca-se afirmar, de modo ainda 
mais marcante nas escolas, devido à articulação entre a 
crise da autoridade – também a docente – e o incremento 
do apelo ao cientificismo que acaba concorrendo para a des-
qualificação dos saberes construídos pelos profissionais da 
Educação. Aqui se nota igualmente o ponto de chegada de 
um processo iniciado na modernidade, como sustenta Gua-
rido (2011) ao afirmar que o avanço do cientificismo nesse 
período veio acompanhado da validação de uma nova au-
toridade, especialista na educação das crianças, qual seja, 
o discurso médico-psicológico. Este é convocado tanto nas 
suspeitas de diagnósticos quanto na demanda para que es-
tes sejam realizados.

No que diz respeito ao fenômeno do bullying e toda 
sorte de conflitos encontrados no ambiente escolar a situa-
ção não parece ser diferente, de modo que se observa um 
endereçamento à Psicologia geralmente fomentado pela 
difusão do modelo clínico tradicional de atuação, expresso 
no pedido de tratamento de alunos e/ou acompanhamento 
de suas famílias nos moldes ambulatoriais, na expectativa 
de reparar algo – seja de sua constituição psíquica ou das 
famílias entendidas como desestruturadas – que os tornaria 
afeitos à prática do bullying. É o que pudemos observar na 
intervenção em grupos focais junto a representantes de es-
colas da cidade do Rio de Janeiro, de diversos segmentos, 
interessados em estratégias para lidar com os conflitos na 
escola (Canavêz, & Oliveira, 2013).

A leitura de Giddens (1991) fornece elementos que 
auxiliam a compreender o movimento de apelo aos especia-

A escola na contemporaneidade   *   Fernanda Canavêz
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listas a partir do que o autor  chama de sistemas peritos, um 
mecanismo de desencaixe dos sistemas sociais, isto é, do 
deslocamento das relações sociais de contextos locais de 
interação, tais como eram observadas nas sociedades tradi-
cionais marcadas pelo tête-à-tête. Na atualidade, ao contrá-
rio, saberes especializados são continuamente consultados 
e, muito embora não estejamos inteiramente a par de como 
funcionam seus conhecimentos, neles depositamos nossa 
confiança e os norteadores para a racionalização do ambien-
te (social e material) em que vivemos. Desse modo, deman-
da-se de especialistas a resolução de conflitos, dentre os 
quais cabe incluir o bullying, ainda que esses profissionais 
não estejam inseridos na escola, apresentando-se, portanto, 
desencaixados do contexto em que surge a demanda.        

São criadas assim as condições para que a escola 
seja tomada como palco de experimentos e oferta de proje-
tos – que partem da premissa “de que os professores nada 
sabem, ou que o que sabem não tem muito valor, já foi su-
perado” (Rego, 1998, p. 52) –, com intervenções frequente-
mente pontuais e que não deixam seu legado para a unida-
de escolar, o que exigiria que seus atores fossem envolvidos 
não só na idealização, como na execução e na avaliação de 
todas as iniciativas. É preciso, dessa forma, também poten-
cializar as iniciativas já empregadas pelas próprias escolas, 
ainda que nem sempre sejam encaradas como tais, invadida 
que esta instituição está pelo discurso de apelo aos especia-
lismos, enxergando-se, ela própria, como desqualificada e 
incapaz para lidar com o que se interpõe em seu cotidiano. 

É importante esclarecer que por potencialização das 
iniciativas empregadas pela escola não se entende a atribui-
ção de um juízo de valor “positivo”, o que extrapola os limites 
deste artigo. Ao contrário, busca-se implicar a escola como 
uma das forças concorrentes para a produção dos mais va-
riados fenômenos que a atravessam, tanto do que pode ser 
interpretado como “fracasso” quanto “sucesso”, etapa funda-
mental para que essa instituição possa se (re)apropriar de 
seu lugar/função no processo ensino-aprendizagem. Desse 
modo, trata-se muito mais de compreender a escola como 
positividade (Ezpeleta, 1986), ou seja, como instituição que 
pode tecer sua rede de serviços no território de que faz par-
te, construir uma linguagem e métodos próprios para lidar 
com suas questões, apresentar, enfim, modos singulares de 
lidar com o universal das políticas públicas.  

Poderes e resistências na escola

Para avançar nessa discussão, propõe-se uma leitu-
ra que supõe um diálogo entre Michel de Certeau e Michel 
Foucault, muito mais do que a ênfase da crítica do primeiro 
ao segundo, para desinvisibilizar o manejo da escola em rela-
ção ao que se convencionou chamar de bullying. Em primeiro 
lugar, o pensamento de Certeau apresenta sua relevância 
por uma questão político-conceitual. Isto porque tem sido 
amplamente evocado no campo da Educação pelas cha-
madas pesquisas nos/dos/com os cotidianos (Alves, 2010), 
isto é, por pesquisadores que buscam superar a ideia de que 

se voltar para os cotidianos, com suas narrativas e práticas, 
seria desconsiderar a teoria. Ao contrário, a ênfase nas práti-
cas pedagógicas cotidianas e nas narrativas dos praticantes 
pretende enaltecer justamente suas técnicas e ideias face à 
tendência dos discursos hegemônicos (Certeau, 1980/1994). 
Desse modo, os professores, por exemplo, não devem ser 
tomados como meros objetos de observação e fontes de 
recursos metodológicos, mas adquirem o estatuto de “perso-
nagens conceituais” (Alves, 2010, p.1203), cujas narrativas e 
imagens alimentam e (re)inventam as pesquisas.  

Certeau (1980/1994) analisa o comportamento es-
tratégico, por parte das instituições, que busca sistematizar 
e impor uma determinada ordem, e o tático, por parte de 
pessoas ditas comuns, que emerge de uma necessidade 
colocada no cotidiano e se infiltra pelas malhas do que está 
colocado no nível estratégico. O objetivo não é chegar à 
dominação, conforme pressuposto em táticas de guerrilha, 
mas lançar mão da flexibilidade para escapar às ordens e 
discursos hegemônicos: trata-se do comportamento dos 
praticantes, de personagens conceituais que transitam no 
(constituem o) ambiente da escola evidenciando suas táti-
cas para lidar com o que o comportamento estratégico con-
vencionou chamar de bullying e, em última instância, com 
os imperativos de judicialização e apelo aos especialistas.  

O autor em questão critica uma determinada acepção 
do poder em Foucault, por reconhecer nesta o privilégio con-
cedido aos aparelhos produtores do poder disciplinar2, na 
medida em que ao entender o poder pulverizado nas malhas 
do social (e não como posse de uns contra outros que não 
o deteriam, conforme a perspectiva jurídica de poder), Fou-
cault teria deixado escapar justamente que “procedimentos 
populares (também minúsculos e cotidianos) jogam com os 
mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a 
não ser para alterá-los” (Certeau, 1980/1994, p. 41). 

A afirmação busca tornar visíveis as táticas que teriam 
permanecido enfraquecidas no discurso foucaultiano. Entre-
tanto, entende-se que as formulações mais tardias de Fou-
cault, na fase de suas formulações denominadas estética da 
existência, em que a ênfase recai na pesquisa das formas de 
subjetivação (Foucault, 1982/1994), também apresentam um 
fundamento conceitual consistente e operacional para investi-
gar sejam as táticas – como se encontra em Certeau –, sejam 
as formas de resistência – como descritas por Foucault.

Foucault (1976/2009) não só reafirma a problema-
tização da concepção jurídica e economicista de poder 
presente na sua genealogia do poder – como se o poder 
fosse algo que se poderia deter – para afirmá-lo capilarizado 
nas malhas do social, nas mais diversas relações, institui-
ções e discursos; mas também faz questão de ressaltar 
que “onde há poder há resistência” (p. 105), de modo que 

2    Segundo Foucault (1976/2009), o poder disciplinar ganha forma 
na passagem do século XVII para o século XVIII a partir da perda de 
ênfase atribuída ao poder soberano. Trata-se de um tipo de poder 
exercido por meio de dispositivos disciplinares – como aquele da 
sexualidade –, que visam a docilização dos corpos. Pelo fato de 
não contar com um centro executor, como o poder soberano na 
perspectiva jurídica, o poder disciplinar é exercido de modo invisível, 
dificultando que se lhe oponha. 
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não há uma exterioridade da última em relação ao primeiro. 
Aliás, as formas de resistência importam justamente porque 
constituem uma espécie de “catalisador químico” (Foucault, 
1984, p. 300 – tradução nossa), capazes de desinvisibilizar 
as relações de poder quase nunca evidentes. Nesse sentido, 
há três tipos de lutas – tomadas no arcabouço teórico fou-
caultiano de modo sinonímico em relação às resistências – 
conforme os tipos de poder a que se encontram associadas: 
as que se opõem às formas de dominação (étnicas, sociais e 
religiosas), as que denunciam as formas de exploração que 
separam o indivíduo de sua produção e, por fim, as que com-
batem tudo que liga o indivíduo a ele mesmo: as formas de 
assujeitamento, em outros termos, de submissão às formas 
de subjetividade, por exemplo, do tipo de individualização 
favorecido pelas forças contemporâneas. 

Esse referencial permite ampliar a ideia de que se-
ria preciso combater a opressão empreendida pelo Estado, 
pelos imperativos de vitimização e de judicialização preco-
nizados por outrem, para compreender que o sujeito, ele 
próprio, é constituído (e se constitui) nesse campo de forças 
e, dessa maneira, também se insere na esteira desses ape-
los. Esse pressuposto foucaultiano permite inferir que não 
há professores “bons” ou “maus”, alunos “fracassados” ou 
“bem-sucedidos”, mas formas de subjetivação que se apre-
sentam em movimentos pendulares que ora se aproximam 
da submissão a determinados tipos de subjetividade valo-
rizados pelos imperativos contemporâneos, ora resistem a 
estes, independente do modo como essa resistência se dá. 

Assim, seria até mesmo cabível questionar em que 
medida o bullying e outras formas de conflito na escola não 
seriam formas de resistir ao sistema educacional proposto e, 
em última instância, ao modelo de subjetividade esperado/
imposto no contexto escolar. Este parece responder à expec-
tativa de um aluno capaz de atingir o que se supõe ser uma 
boa performance, afinada a partir dos interesses do mercado, 
e valorizado por sua capacidade de competir. O bullying, de 
acordo com esse referencial, reflete os efeitos da propagação 
de um discurso que preconiza o rechaço dos considerados 
mais fracos e inaptos a corresponder um ideal de sucesso.   

Na esteira desta proposta, é possível desconstruir a 
suposição de o que bullying seria uma epidemia fruto da falta 
de religiosidade ou de limites, passível de solução via im-
perativos morais. De maneira análoga, opera-se a descons-
trução do bullying como um conceito naturalizado, utilizado 
para descrever/racionalizar fenômenos (Antunes, 2010), e 
como tal imune a críticas que busquem contextualizá-lo no 
quadro das transformações observadas nos chamados mo-
dos de subjetivação contemporâneos.      

É a partir desse olhar que buscamos considerar a 
escola na contemporaneidade: constituída por sujeitos que 
sentem os efeitos e constroem a cultura de que fazem parte, 
entre poderes e resistências, mas sempre com a possibili-
dade de indagar o seu próprio tempo. Segundo Agamben 
(2006/2009), a contemporaneidade não seria apenas um 
período datado cronologicamente, mas um modo de relação 
com o tempo de que se faz parte, pois o contemporâneo 
“percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne 

e não cessa de interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, 
dirige-se direta e singularmente a ele” (p. 64). 

É preciso, portanto, compreender as inúmeras for-
ças que concorrem para a produção do que se denomina 
bullying, capaz de articular os mais diversos fenômenos que 
tomamos como especialmente contemporâneos nos limites 
deste artigo: a crise da autoridade docente, o discurso que 
enaltece o lugar de vítima, o apelo ao discurso jurídico e, por 
fim, a convocação do especialista, chamado a solucionar as 
questões das mais diferentes ordens. Cumpre não esque-
cer que essas questões são absolutamente esperadas em 
um contexto plural e democrático como deve ser a escola, 
portanto afeito às diferenças que o compõem, quase sempre 
manifestas em conflitos.  

Estes foram os pontos destacados a partir da revisão 
bibliográfica que deu ensejo aos eixos temáticos utilizados 
com vistas a descontruir o conceito descontextualizado de 
bullying, primando por sua análise crítica. Espera-se passar 
agora à fase de realização, transcrição e análise de entre-
vistas semidiretivas com profissionais da Educação Básica 
na expectativa de investigar se as narrativas de tais perso-
nagens conceituais está em continuidade ou não com os 
aspectos destacados na pesquisa bibliográfica.   
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Resumo

O presente artigo é um dos resultados do Projeto multicêntrico “A formação do psicólogo escolar e as Diretrizes Curriculares em psicologia: 
concepções teóricas, bases metodológicas e atuação profissional” e teve como objetivo elaborar um panorama das discussões sobre a formação 
do psicólogo escolar no Brasil. A pesquisa ocorreu na base de dados LILACS, com a palavra-chave “formação do psicólogo escolar”. Foram 
analisados 19 trabalhos entre os anos de 1988 e 2011, que discutiam temas entre a formação e a atuação do psicólogo escolar. Concluiu-se 
que a formação profissional em psicologia escolar, segundo os autores pesquisados, não tem se constituído como prioritária para a formação do 
psicólogo. Há também a necessidade de se desenvolver pesquisas e aprimorar os conhecimentos da área de psicologia escolar, principalmente 
no que tange aos currículos dos cursos e à metodologia pela qual os conteúdos são ministrados aos alunos. 
Palavras-Chave: Psicologia Escolar; formação do psicólogo; atuação do psicólogo.

School psychology in Brazil: a literature review on the field and its presence 
in graduation in psychology

Abstract

This article is one of the results of the multicenter project “The formation of the school psychologist and curriculum guidelines in psychology: 
theoretical concepts, methodological foundations and professional practice.” It aims to draw up an overview of discussions on the formation of the 
school psychologist in Brazil. The research took place in the LILACS database, with the keyword “training school psychologist.” 19 papers were 
analyzed between the years 1988 and 2011, discussing issues between training and the role of the school psychologist. It was concluded that 
vocational training in school psychology, according to the authors surveyed, has not been constituted as a priority for training of psychologists. 
There is also the need to develop research and improve the knowledge of school psychology area, especially with regard to the curricula of the 
courses and the methodology by which the contents are taught to students.
Keywords: School Psychology; psychologist education; psychologist  performance.

La formación de los psicólogos escolares en Brasil: una revisión bibliográfica
Resumen

Este artículo es uno de los resultados del Proyecto Multicéntrico “La formación del psicólogo de la escuela y las Directrices Curriculares de la 
psicología: “Conceptos teóricos, metodológicos y fundaciones del desempeño profesional”. Él poseyó como objetivo una visión general de los 
debates sobre la formación del psicólogo de la escuela en Brasil. La investigación se llevó a cabo en la base de datos LILACS, con la palabra 
clave “psicólogo de la escuela de entrenamiento”. Se analizaron 19 trabajos publicados entre 1988 y 2011, en que se abordaron cuestiones 
relacionadas con la formación y la práctica en psicología escolar. Se concluyó que la formación en psicología escolar, de acuerdo con los estudios 
revisados, se ha constituido como una prioridad para la formación de los psicólogos. También existe la necesidad de desarrollar la investigación 
y mejorar los conocimientos en el área de la psicología escolar, especialmente en lo que respecta a los planes de estudio de la psicología y la 
metodología mediante la cual los contenidos se suministran a los estudiantes.
Palabras clave: Psicología Escolar; formación del psicólogo; actuación del psicólogo.
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Introdução
No Brasil, a psicologia foi reconhecida como profis-

são no ano de 1962, e nesses mais de 50 anos de existên-
cia ela já passou por diversas reformulações e mudanças 
de paradigmas formativos (Joly, 2000; Brasileiro, & Souza, 
2010; Carvalho,& Marinho-Araujo, 2009; Soares,& Marinho-
-Araujo, 2010). 

Maluf (1994) considerou que, nos últimos trinta anos, 
houve profundas revisões e reformulações dos “esquemas 
conceituais que sustentaram a formação em Psicologia 
durante o curso de graduação” (p.166), disparadores de 
mudanças na atuação em psicologia escolar. De um modo 
geral, as mudanças incidiram a partir das críticas ao modelo 
psicométrico de avaliação, bem como ao papel do psicólo-
go na escola e em contextos educacionais diversos. Houve 
também verdadeira revolução nos estudos em psicologia es-
colar, resultando em significativas mudanças teóricas e prá-
ticas, havendo, nesse sentido, muitas produções em livro, 
com o pioneirismo do trabalho de Patto “Psicologia e ideolo-
gia: uma introdução crítica à psicologia escolar” (1984), pes-
quisa cuja parte empírica fundamentou-se em questionários 
com psicólogos atuantes em escolas públicas do município 
e estado de São Paulo. Segundo a autora: “A má formação 
do psicólogo se revela em toda a sua força quando solicitado 
a discorrer sobre a criança que freqüenta a escola pública de 
primeiro grau; aqui, predomina a enxurrada de preconceitos 
e estereótipos” (p.172), e a consequente psicologização de 
problemas de natureza política. O quadro da formação pro-
fissional para os psicólogos atuantes na educação revelava-
-se complicado e, para muitos (Guzzo, 1999; Neves, 2009) 
têm havido sérios problemas para a formação em nível de 
graduação acompanhar as transformações da própria área 
de atuação e a produção em pós-graduação.

Com a produção de pesquisadores vinculados a cur-
sos de pós-graduação stricto sensu em todo o país, novas 
produções deram vida à diversificação de ideias sobre a 
formação em psicologia escolar. Neste sentido, o Congresso 
Nacional de Psicologia Escolar e Educacional (que chegou 
à sua décima segunda edição em 2015) e a constituição 
do Grupo de Trabalho: “Psicologia Escolar/Educacional” 
na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Psicologia (ANPEPP), em 1994, têm sido fundamentais para 
a evolução da pesquisa sobre formação e atuação em psi-
cologia escolar. Também vale lembrar que a última década 
trouxe a Resolução 013/2007 do Conselho Federal de Psi-
cologia, na qual se expressa a diversificação das atribuições 
do psicólogo escolar para o trabalho tanto preventivo quanto 
corretivo, grupal e individual, inserido em vários níveis do 
sistema educacional e trabalhando com diversos sujeitos do 
processo ensino-aprendizagem.

Também na última década, atuou a Comissão de Es-
pecialistas de Ensino de Psicologia, com a responsabilidade 
de propor novas Diretrizes Curriculares para o Curso de 
Graduação [CNE/CNES] (2004), conforme Cruces (2009). 
Demanda-se, desde então, que as Diretrizes sejam imple-
mentadas pelas instituições de formação em nível superior 

com as modificações que o novo perfil do profissional psicó-
logo requer dos currículos e da organização dos cursos de 
psicologia. Tendo substituído o antigo currículo mínimo dos 
cursos de psicologia, as Diretrizes produziram maior autono-
mia na proposição dos cursos, que passaram a comportar 
um núcleo comum, cuja identidade se garante por seis eixos 
estruturantes, mais as competências específicas a serem 
organizadas em ênfases curriculares de cada curso. 

Embora o Projeto multicêntrico “A formação do psi-
cólogo escolar e as Diretrizes Curriculares em Psicologia: 
concepções teóricas, bases metodológicas e atuação pro-
fissional” tematize prioritariamente os desdobramentos das 
Diretrizes Curriculares de 2004 na formação em psicologia, 
utilizamos aqui um foco mais abrangente que visa auxiliar a 
análise de dados do referido projeto. Questionamos, no de-
correr da pesquisa no presente texto, quais as concepções 
de diversos autores sobre psicologia, psicologia escolar e a 
formação nesta área, com a prioridade para a discussão do 
currículo na formação do psicólogo escolar. 

Metodologia: A Pesquisa
Este trabalho relata pesquisa de iniciação científica 

realizada no Portal BVS Psicologia-ULAPSI Brasil – Biblio-
teca Virtual de Saúde/Psicologia – União Latino-Americana 
de entidades em Psicologia. O levantamento ocorreu no dia 
29 de Agosto de 2011, com a palavra-chave “Formação do 
Psicólogo Escolar”. Foram localizados 2778 trabalhos sepa-
rados em diferentes meios de divulgação, como é possível 
observar na Tabela 1. 

Foram acessadas todas as bases indicadas traçan-
do uma visão geral de cada uma delas. Escolheram-se os 
trabalhos presentes na base de dados Literatura Latino-
-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saú-
de (LILACS), que, no levantamento de 29 de agosto, rela-
cionava 28 trabalhos a partir da palavra-chave supracitada. 
A escolha por essa base de dados se deu em função dela 
relacionar tanto teses quanto artigos científicos, englobando 
uma maior diversidade no gênero dos textos. 

Os trabalhos localizados no LILACS passaram por 
uma triagem inicial, com base nos resumos, com os seguin-
tes critérios de eliminação:

1. Se estes destoassem da proposta de trabalhar com 
a área de psicologia escolar;

2. Se estes ficassem em questões mais gerais 
da psicologia, não especificando a formação em 
Psicologia Escolar; e

3. Se o foco principal fosse a prática do Psicólogo na 
escola, não fornecendo indícios de que se trataria 
também da formação.

Após esta triagem, realizou-se análise detalhada de 
cada um dos trabalhos selecionados a partir de uma planilha 
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de dados previamente elaborada, contendo: parâmetros de 
identificação; tema; objetivos; área de referência; metodolo-
gia e procedimentos utilizados (quando fosse o caso); posi-
cionamento do autor em relação à formação em psicologia e 
em psicologia escolar; concepção de currículo em psicologia 
escolar, de psicologia escolar, de psicologia e de formação 
em psicologia escolar. 

O corpus da pesquisa resultou em 23 trabalhos: três 
teses de doutorado e 20 artigos de revistas científicas diver-
sas. Após a análise, excluíram-se da triagem inicial quatro 
trabalhos que não discutiam formação em psicologia escolar 
no corpo do texto, restando um total de 19 que tratavam, 
prioritariamente, desta formação. Para evitar a utilização 
reiterativa de chamadas das referências no corpo do texto, 
julgamos mais conveniente numerar os textos pesquisados 
de 1 a 19, apresentando as referências completas no Anexo 
1 do presente artigo. 

Resultados e Discussão
De modo geral, a temática dos trabalhos analisados 

varia entre a formação e a atuação do psicólogo escolar, 
podendo falar dos dois assuntos ou focar-se somente em 
um deles sem negligenciar o outro. Já no que tange à área 
de referência, em somente dois trabalhos (13; 14) não pre-
domina a área psicologia escolar; em um há o predomínio da 
Análise Institucional e outro da psicologia social comunitária, 
áreas que podem ser relacionadas à escolar por seu caráter 
psicossocial.

Quanto à metodologia e aos procedimentos utiliza-
dos, oito trabalhos (5; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19) realizaram 
pesquisas bibliográficas e/ou tinham como loci escolas da 
rede básica ou fundamental; oito (2; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 15) 
pesquisaram IES Federais; dois (1; 14), IES Privadas; há, 
ainda, um (18) que realizou a pesquisa em quatro cursos 
de psicologia de São Paulo (SP), não especificando a na-

Bases BVS Subdivisão Trabalhos levantados

Bases bibliográficas 

(55 trabalhos)

Index Psi Revistas Técnico-Científicas 16

Index Psi Divulgação Científica 00

Index Psi TESES 28

Index Psi LIVROS 11

Bases de texto completo

(39 trabalhos)

Index PsiTCCs 02

PePSIC 09

SciELO 15

Portal Revistas USP 00

Dicionário Biográfico em Psicologia no Brasil 13

Videoteca Digital de Psicologia

(0 trabalhos) - -

Bases em Ciências da Saúde e 

áreas correlatas

(51 trabalhos)

LILACS 28

Portal Nacional BVS Brasil em Saúde 22

Biblioteca Virtual da FAPESP 01

Biblioteca COCHRANE 00

Terminologias 

(0 trabalhos) - -

Portais de Eventos

(0 trabalhos) - -

Diretórios e Catálogos em 

Psicologia e Saúde

(2633 trabalhos)

Sites em Psicologia (LIS-Psi América Latina) 00

Sites em Saúde (LIS Regional) 00

Centros Cooperantes em Saúde 00

Catálogo de revistas científicas 2633

Tabela 1. Relação dos trabalhos levantados no site BVS Psicologia.
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tureza destes. Quanto ao tipo de pesquisa: seis trabalhos 
apresentaram estudo/pesquisa bibliográfica (3; 8; 9; 13; 19); 
seis constituíram-se em relatos de experiência (1; 7; 11; 12; 
14; 16), seis em pesquisa de campo (2; 4; 6; 10; 15; 18) e 
um trabalho realizou tanto estudos bibliográficos quanto  de 
campo(17). 

Com base nos trabalhos levantados, constata-se que 
a psicologia escolar é uma importante área da psicologia 
que engloba conhecimentos na resolução e reflexão dos 
conflitos presentes na escola (1; 4; 11; 15; 18; 19). Entre-
tanto, considera-se que os conhecimentos nela envolvidos 
não se reduzem somente à prática da psicologia na escola e 
pode fornecer aos futuros psicólogos, independente da área 
em que irão atuar, uma importante visão humana e psicos-
social (6; 7; 9). Nisso, é possível afirmar que são distintas as 
áreas da psicologia e muitas vezes estas se interligam pelos 
conhecimentos próximos que possuem. 

Em geral, os trabalhos indicam que a psicologia es-
colar, como área da psicologia, deve fornecer um olhar psi-
cológico sobre as relações na escola e, a partir deste olhar, 
auxiliar na melhoria destas e dos processos educativos. Vale 
aqui lembrar que a psicologia escolar tornou-se necessária 
ao sistema educacional a partir do seu “arcabouço psicomé-
trico e clínico”, fornecendo, nos primórdios de sua evolução 
no Brasil uma possibilidade de compreensão da queixa es-
colar (5, p.395); entretanto, ela não pode se resumir a este 
“arcabouço psicométrico”. A grande falha da formação do 
futuro psicólogo escolar é a visão unicamente voltada para 
a testagem e rotulação do aluno. Segundo os trabalhos pes-
quisados, a formação em Psicologia não fornece subsídios 
que embasem a atuação em psicologia escolar. Desta forma, 
sem a devida formação, os psicólogos que vão atuar nas es-
colas acabam por assumir práticas psicologizantes para os 
problemas que se apresentam nela. Práticas estas que em 
nada possibilitam uma atuação centrada na real atividade 
que um psicólogo deve exercer na escola (8; 15). 

No que tange à concepção de psicologia, em 12 tra-
balhos (2; 3; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19) os autores 
abordam-na claramente, enquanto nos demais (1; 4; 5; 7; 8; 
9; 15) tal concepção não está clara, porém é possível dedu-
zi-la. A psicologia pode ser vista como uma área do conheci-
mento que promove o desenvolvimento e crescimento social 
e individual (3; 9; 12; 14; 16; 17), voltada para “o cuidar” dos 
indivíduos. Nesse ponto é possível trazer a concepção de 
psicologia como a de área do conhecimento que auxilia nos 
assuntos humanos (1; 2; 4; 6; 8; 10; 11; 15).

Dos trabalhos levantados, 14 (2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
13; 14; 16; 17; 18; 19) apresentam no corpo de seu texto 
uma concepção clara do objeto de estudo, ou seja, a psi-
cologia escolar, enquanto que os cinco (1; 4; 11; 12; 15) 
restantes não apresentam uma visão clara, mas é possível 
inferi-la. Nos artigos 5,9,12, 13 e 16 depreende-se a concep-
ção de psicologia escolar como área de análise e interven-
ção da psicologia voltada para o contexto educacional. No 
artigo13, a psicologia no contexto escolar seria uma atuação 
em psicologia convertida para a realidade da escola, cuja 
principal função seria otimizar e mediar as relações sociais 

da instituição, para, com isso, auxiliar no processo de ensino 
e aprendizagem

A psicologia escolar deve ser uma possibilidade de 
mudança no meio escolar, catalisando as reflexões sobre os 
papéis e objetivos do grupo (14). Entretanto, ela ainda é uma 
área pouco conhecida entre os psicólogos, frisando-se o es-
quecimento na formação de conteúdos ligados à inclusão 
escolar, à estrutura e funcionamento das escolas públicas 
no Brasil, às especificidades da população brasileira (1; 2; 
10; 11; 15), fatos que proporcionam práticas que legitimam 
a discriminação no ambiente escolar e patologizam as crian-
ças. Por conseguinte, é necessário romper este antigo para-
digma da psicologia escolar, com mais pesquisas e estudos 
nesta área. O psicólogo escolar deve trabalhar em prol da 
educação e da aprendizagem, e para tal há a necessidade 
de uma formação que rompa com o ideal puramente clínico, 
e valorize mais a esfera psicossocial (15). Logo, a psicologia 
escolar é um importante componente dos cursos de psicolo-
gia, que possibilita compreender as mediações do ambiente 
e centra-se em um estudo aprofundado sobre o contexto e 
as relações que nele são estabelecidas (6). Assim, torna-se 
válida a discussão sobre a formação nesta área. 

Com base na presente pesquisa é possível afirmar 
que a concepção de formação em psicologia escolar está 
claramente explicitada em 15 trabalhos (1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 
10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19) do corpus, já em quatro (5; 8; 
11; 14) não é possível verificar tal concepção de forma clara, 
porém é possível inferi-la. A formação em psicologia escolar 
deve privilegiar a crítica e uma sólida formação científica em 
psicologia, para que os problemas recorrentes à má formação 
(atuações discriminatórias e patologizantes) não ocorram no 
futuro (3; 5; 7; 8; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19).  Sobre esse as-
pecto, Witter (1996) assevera que a formação em psicologia 
escolar no Brasil (em nível de pós-graduação) ainda produz 
uma ”literatura cinzenta”, mais engavetada do que publicada. 

Outro trabalho defende que o futuro psicólogo deve 
ter uma formação crítica que rompa com as “lacunas legiti-
madoras de ideologias”, diferenciando-se de um mero trei-
namento e partindo para a transformação da realidade (16). 
Portanto, atuar no ambiente educacional não se restringe 
somente a conhecer teorias e técnicas, há a necessidade de 
conhecer o ambiente de atuação, de saber com que sujeito 
se lidará (1). Logo, é urgente a presença dos estudantes 
de psicologia no ambiente educacional, o que proporciona 
uma formação pautada tanto na teoria quanto na prática (2; 
9). É somente na escola, no local onde as reais interações 
ocorrem que seria possível aos alunos compreender a pró-
pria ação. Afinal, o ambiente da interação é de fundamental 
importância para a compreensão de toda complexidade que 
envolve o sistema educacional.

O ensino de psicologia escolar deve ser mais com-
prometido com a realidade social, articulando essas duas 
esferas de modo a proporcionar uma identidade para a área. 
Pois “cada vez mais, sente-se a necessidade de ‘formar’ 
profissionais identificados com a área, e que procurem colo-
car a Psicologia escolar como atividade profissional principal 
e não como mero ‘bico’” (Balbino, 1990, p. 92).
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Outro ponto importante sobre a formação em psi-
cologia escolar é a questão da concepção de currículo 
em psicologia escolar. Em sete trabalhos (1; 2; 3; 4; 9; 17; 
19) a concepção está claramente explicitada; em outros 
oito (7; 8; 10; 12; 15; 16; 18) a concepção não está clara, 
conquanto seja possível identificá-la. Já nos quatro artigos 
restantes (5; 11; 13; 14) não é possível identificar nenhuma 
concepção de currículo em psicologia escolar; tal fato ocorre 
pelos trabalhos apresentarem outros focos, a formação do 
psicólogo está presente em seus discursos, entretanto não 
falam diretamente do currículo utilizado para tal formação.  
A questão da concepção sobre currículo é complexa e não 
surge em alguns trabalhos ou é colocada como um assunto 
secundário em outros, o que pode acontecer por alguns mo-
tivos: por haver questões mais imediatas a serem discutidas; 
pelo fato de,na graduação, não existir um currículo em psi-
cologia escolar propriamente dito, mas algumas disciplinas 
que possam abordar tal aspecto; devido a grande parte dos 
currículos dos cursos de formação em psicologia, que desde 
os seus primórdios no Brasil, “reafirmavam o caráter clínico 
e de profissional liberal do psicólogo” (Souza, 1996, p.10). 

Ao pensar nessas questões, é possível elencar as 
concepções de currículo em psicologia escolar dos autores 
que tratam sobre tal assunto em seus trabalhos. A primeira 
concepção seria a de um currículo que transcenda o domínio 
da técnica através das informações acadêmicas fornecidas 
e que a capacitação para a prática torna-se um elemento es-
sencial (1; 4; 7; 9).  A experiência prática é importante para a 
formação dos alunos e segundo Balbino (1990), os estágios, 
como campo que engloba a relação teoria-prática, “consti-
tuem parte importante da formação profissional” (p.82). Para 
essa autora, a teoria e a prática devem situar-se no plano 
de uma prática transformadora que valoriza a possibilidade 
de transformação social, rompendo com os interesses par-
ticulares. 

Aliada à valorização de experiências práticas, outra 
concepção de currículo em psicologia escolar privilegiaria 
conteúdos e disciplinas mais amplas, que expressem a 
realidade e transmitam um olhar psicossocial (2; 3; 6; 15; 
16; 18). Neste ponto, seria necessário que os currículos 
demonstrassem a realidade brasileira, com reformulação 
constante, enfocando a demanda e os padrões éticos tendo 
em vista a ruptura com o paradigma do fracasso escolar (17; 
19). Outra concepção seria a necessidade de os currículos 
valorizarem a saúde dos futuros profissionais que, após o 
ingresso na graduação, abandonam atividades promotoras 
do necessário bem-estar físico e psíquico para atuarem (12). 

Embora a formação em psicologia escolar seja parte 
de uma formação mais abrangente em psicologia, faz-se 
interessante notar que, em três trabalhos (5; 8; 13), este 
posicionamento não é abordado, podendo-se inferir que tal 
ausência se dá em razão destes focalizarem a formação em 
psicologia escolar e não tratarem especificamente da psico-
logia. Há um trabalho (14) que somente afirma a importância 
da formação em psicologia, sem outras considerações. Nos 
demais 15 (1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19) 
os autores consideram a formação em psicologia importante 

para a atuação do psicólogo escolar, porém tal formação 
tem seus problemas: a atuação em psicologia muitas vezes 
tem se pautado em um trabalho curativo, baseada no mo-
delo padrão de atendimento ao cliente, fato que denuncia 
a necessidade de reformulação dos currículos. Tal prática é 
ineficaz no trabalho social, logo, a formação precisa se ade-
quar para atender às demandas existentes (4; 6; 7; 19). Com 
isso, para alcançar uma formação adequada em psicologia, 
há a necessidade de uma formação crítica, que transcenda 
os muros da academia e que possibilite um maior conheci-
mento do ambiente psicossocial (15). A formação em psico-
logia escolar é extremamente importante para a atuação do 
psicólogo, independente, independente da área em que este 
se encontra, porém, ela mostra-se inadequada para o atual 
contexto social e funcional do psicólogo, pois se revela muito 
centrada na clínica, negligenciando pontos importantes da 
formação social (6; 7; 9).

A partir do posicionamento com relação à formação 
em psicologia é possível afunilar um pouco mais para o po-
sicionamento com relação à formação em psicologia escolar 
que é fornecida pelas faculdades. Em dois trabalhos (5; 14) 
não se define um posicionamento claro sobre a formação 
em psicologia escolar. O mais próximo disso é a ênfase na 
necessidade de uma formação que possibilite e promova 
uma reflexão sobre o ambiente escolar. Uma formação que 
traga para este ambiente psicólogos que proporcionem 
práticas promotoras de reflexões sobre os papéis represen-
tados pelos diferentes grupos que compõem a instituição. 
Uma formação que capacite sobre como intervir em espaços 
coletivos existentes na escola, possibilitando o trabalho com 
estudos de caso e com os aspectos intersubjetivos que per-
meiam o trabalho educativo.

A psicologia escolar brasileira necessita de uma nova 
ética e compromisso social e, com isso, exige posturas para 
as quais os profissionais nem sempre estão preparados. 
Muitas vezes, a formação em psicologia escolar na gradu-
ação é praticamente inexistente, principalmente porque as 
disciplinas responsáveis por tal formação não o fazem (15). 
Logo, torna-se imprescindível uma formação continuada 
para aqueles que irão atuar na escola. Porém, nem todos 
os psicólogos, ao ingressarem no mercado de trabalho, 
complementam a sua formação com especializações. Desta 
forma, a formação inicial, apesar de ser básica, deve, ao me-
nos, despertar a necessidade de uma formação complemen-
tar – embora haja o agravante de que nem todos os estados 
brasileiros têm a possibilidade de tal formação, em alguns 
casos há a necessidade de estes psicólogos buscarem-na 
em outros estados (2; 4; 7). 

O ensino de psicologia deve estar voltado para a 
aquisição, compreensão e aplicação de um conhecimento 
genérico relativo à vida prática do futuro profissional e pos-
sibilitar o exercício de seu papel enquanto profissional e 
cidadão (9). Em linhas gerais, é na graduação que o futuro 
psicólogo estabelece seu primeiro contato com a área de 
escolar, atendendo, muitas vezes, as camadas excluídas da 
sociedade. Com isso, seria necessária uma formação mais 
enfática sobre a questão dos problemas de aprendizagem e 
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o compromisso social do psicólogo, trazendo possibilidades 
de mudança no quadro de negligência até hoje observado, 
no qual a ação do psicólogo somente serve para legitimar 
cientificamente a exclusão escolar, e dar continuidade ao 
círculo vicioso em que essas camadas vivem (1).

Considerações Finais
Nosso estudo apontou, entre os textos analisados, 

uma percepção em comum sobre a necessidade de se 
melhorar a formação em psicologia escolar, que, muitas 
vezes, somente é recebida na graduação em psicologia, já 
que não há cursos de especialização em todos os estados 
do país (Carvalho, & Marinho-Araujo, 2009; Balbino, 1990; 
Balbino, 1988a). Entretanto, trata-se de uma área desvalori-
zada em muitos cursos de graduação, e mesmo por parte de 
profissionais que nela buscam complemento financeiro de 
sua atividade principal. Há a preocupação geral nos textos 
pesquisados com a carência de cursos de pós-graduação e 
formação continuada em psicologia escolar, não raramente 
apontada pelos próprios psicólogos que trabalham na área 
(Guzzo, 1999; Senna, & Almeida, 2007; Neves, 2009). As 
disciplinas de graduação precisam, também, dar um salto 
qualitativo, conforme indicam Senna e Almeida (2007). 

Outra tendência recorrente nos trabalhos é o pensa-
mento de que, na graduação, o futuro profissional entra em 
contato pela primeira vez com a atuação do psicólogo na 
área escolar. E, nesse contato, atende às camadas que, em 
razão de não possuírem outro meio para conseguir o auxílio 
do psicólogo escolar, recorrem à universidade. Assim, a área 
escolar traz uma importante visão sobre o contexto social e 
psicossocial do homem.

Nos trabalhos estudados há uma valorização dos 
conhecimentos ligados à área psicologia escolar e alguns 
autores colocam-nos como importantes para a formação em 
psicologia, independentemente da área em que se irá atuar. 
Entretanto, muitas vezes não é possível identificar, nos arti-
gos, as especificidades da formação para atuar diretamente 
em psicologia escolar, pois neles há somente o reconheci-
mento da importância do seu impacto geral na formação do 
psicólogo.

Uma importante tendência identificada nesta pesqui-
sa é a ligação entre as temáticas formação e atuação, que 
os trabalhos apresentam como complementares. Este fato é 
interessante e se reflete na crítica à atuação inadequada em 
psicologia escolar, mercê de sua frágil formação profissio-
nal. Logo, a psicologia escolar brasileira necessita de uma 
nova ética e compromisso social e, com isso, exige posturas 
para as quais os profissionais nem sempre estão prepara-
dos – redefinindo-se práticas profissionais, são necessários, 
também, novos processos formativos. Entretanto, é interes-
sante considerar que os trabalhos pesquisados ainda não 
tematizam de forma mais aprofundada o possível impacto 
das Diretrizes na formação em psicologia, que, para Senna 
e Almeida, atravessa momento delicado: 

Apesar dos esforços dirigidos à reformulação dos currículos, 
implementação de estágios e melhor qualidade nas 
supervisões, muito pouco ainda tem sido modificado na 
formação inicial do psicólogo, nos últimos anos, gerando 
sérios problemas de motivação e insatisfação generalizada 
por parte dos psicólogos e usuários da Psicologia (2007, 
p.207). 

Neste sentido, os problemas/dilemas da formação em 
psicologia como um todo seriam comuns a diversas áreas, 
não apenas à psicologia escolar. Não é exagero afirmarmos 
que a presente pesquisa bibliográfica abarcou um período 
de transição, pois os trabalhos concentram-se nos últimos 
quinze anos do currículo mínimo (1988-2003), antes da im-
plementação das Diretrizes Curriculares de 2004. Com base 
em Marinho-Araújo (2007), é possível afirmar que se trata 
de um momento delicado,com risco de cristalização e repro-
dução de modelos pedagógicos tradicionais, balizados na 
tradicional dicotomia teoria X prática.Também Cruces (2009) 
reconhece a necessidade de transformar as concepções de 
formação vigentes de modo a integrar ensino e pesquisa, 
teoria e prática. 

Nos trabalhos pesquisados aparecem, predominan-
temente, pesquisas em IESs isoladas, em que os próprios 
autores atuavam (Balbino 1988a; Balbino, 1990; Ribeiro, 
Silva, & Ribeiro, 1998; Souza, Anaf, & Trujillo, 2001; Silva, 
2004; Brasileiro, & Souza, 2010; Tada, Sápia, & Lima, 2010; 
Asbahr, Martins, & Mazzolini, 2011), citando experiências 
no processo de formação em psicologia escolar nas quais 
se descreve predominantemente o trabalho com estágios 
e outras disciplinas, mas não a concepção de um currículo 
para a área.

Na busca por alternativas às questões que envolvem 
o ambiente educacional, com foco especial na queixa es-
colar, nota-se uma valorização do currículo em psicologia 
que possibilite uma visão do contexto social, econômico e 
político da sociedade. Também, no que se refere ao currí-
culo, há um constante apelo para um processo formativo 
que englobe experiências práticas ao longo dos cursos de 
graduação em psicologia, reconhecendo a necessidade de 
os alunos conhecerem o ambiente de atuação, de saberem 
com quais sujeitos lidará.

Com isso, aparece em alguns trabalhos a necessi-
dade de uma formação que proporcione novos conteúdos, 
que possibilite o contato com os sujeitos reais, abandonando 
antigos preconceitos sobre a “criança-problema” recorrentes 
desta área. Neste ponto, há um apelo para pesquisas e pu-
blicações na área escolar, que reflitam a realidade brasileira 
e complementem os currículos das graduações.

A presente pesquisa tentou trazer uma breve descri-
ção e análise de um levantamento bibliográfico no LILACS 
sobre a formação em psicologia escolar no Brasil, uma área 
que ainda está germinando, no que tange a pesquisas e 
publicações. Ressalta-se que esse retrato da produção bi-
bliográfica revela-se insuficiente para plena compreensão do 
assunto – sendo importante, por exemplo, a consulta a outros 
textos dos mesmos autores cujo trabalho aqui analisamos. 
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Resumo 
Este estudo objetivou verificar como os fenômenos bullying e homofobia se aproximam, comparando a homofobia entre os atores do bullying 
(autor, alvo, alvo/autor e testemunhas) e observando se o conteúdo homofóbico é utilizado no bullying verbal. Foi realizado um estudo descritivo 
e quantitativo como método survey. Participaram 808 jovens com idade média de 14,9 anos (DP = 1,98), oriundos de 9escolas estaduais de 
Aracaju-SE, que responderam a um questionário contendo questões sociodemográficas sobre bullying e uma escala de homofobia manifesta e 
sutil. Os resultados indicaram que 32% se definiram alvos de bullying, 12% autores, 22% alvos/autores e 34% somente testemunhas. A presença 
de conteúdo homofóbico no bullying verbal foi a segunda forma mais recorrente entre os participantes do sexo masculino (20%), tendo menor 
incidência entre as meninas (2%). Além disso, os adolescentes autores de bullying apresentaram maiores escores na escala de homofobia, se 
comparados aos alvos (p< 0,05).
Palavras-chave: Bullying; homofobia; adolescentes.

Bullying and Homophobia: Theoretical and Empirical Approaches
Abstract
This study aimed at verifying how the phenomena bullying and homophobia approach, comparing homophobia bullying among actors (author, 
target, target / authors and witnesses) and observing the homophobic content is used in verbal bullying. A descriptive and quantitative study with 
survey method was performed. 808 young people participated with an average age of 14.9 years (SD = 1.98), coming from nine state schools 
in Aracaju-SE. They answered a questionnaire containing demographic questions, about bullying, homophobia and a scale manifest and subtle. 
The results indicated that 32% were defined targets of bullying, 12% authors, 22% target / authors and only 34% of controls. The presence of 
homophobic content in verbal bullying was the second most frequent form among male participants (20%) and lower incidence among girls (2%). 
In addition, bullies adolescents had higher scores on the scale of homophobia, compared to targets (p <0.05).
Keywords: Bullying; homophobia; teenager.

Bullying y Homofobia: Aproximaciones Teóricas y Empíricas
Resumen
Este estudio tuvo por objetivo verificar cómo los fenómenos bullying y homofobia se acercan, comparando la homofobia entre los actores del 
bullying (autor, diana, diana/autor y testigos) y observando si el contenido homofóbico es utilizado en el bullying verbal. Se realizó un estudio 
descriptivo y cuantitativo como método survey. Participaron 808 jóvenes con edad media de 14,9 años (DP = 1,98), oriundos de 9 escuelas 
estaduales de Aracaju-SE, que respondieron a un cuestionario que contenía cuestiones sociodemográficas sobre bullying y una escala de 
homofobia manifiesta y sutil. Los resultados indicaron que el 32% se definieron dianas de bullying, el 12% autores, el 22% dianas/autores y el 
34% solamente testigos. La presencia de contenido homofóbico en el bullying verbal fue la segunda forma más frecuente entre los participantes 
del sexo masculino (el 20%), teniendo menos incidencia entre las niñas (el 2%). Además de eso, os adolescentes autores de bullying presentaron 
mayores escores en la escala de homofobia, si comparados a los dianas (p< 0,05).
Palabras clave: bullying; homofobia; adolescentes.
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Introdução
No ambiente científico um tipo particular de violên-

cia escolar vem ganhando visibilidade e o que antes era 
compreendido como “brincadeira” hoje recebe o título de 
bullying – termo inglês, mas adotado e já difundido na litera-
tura nacional. Como pontos principais, esse fenômeno pode 
ser caracterizado pelas ações repetitivas de abuso (físico, 
verbal, material ou exclusão social) na relação desigual de 
poder entre pares, produzindo sofrimento para aquele que 
é alvo da agressão. Ainda que tenha se tornado comum o 
seu estudo no âmbito escolar, vale ressaltar que não se trata 
apenas de um problema educacional, mas, principalmente, 
social e de saúde, uma vez que afeta diretamente a qualida-
de de vida e o bem-estar dos alvos.

Nas discussões sobre a conceituação do bullying, 
Smith (2002) destaca dois pontos como sendo os principais 
na caracterização dessa agressão: a repetição desses atos 
e a diferença de poder entre autor (aqueles que praticam o 
bullying) e alvo (aqueles que são vítimas da agressão). Essa 
diferença de poder pode ser justificada por diversos fatores, 
tais como o apoio recebido dos demais estudantes, a dife-
rença de idade, de tamanho, o desenvolvimento emocional 
e/ou físico, dificultando a defesa do alvo (Cordeiro, Pepler, & 
Craig, 2009). Além disso, Tognetta e Vinha (2010) destacam 
como aspecto característico dessa violência a presença de 
um público de testemunhas que adquirem a função de refor-
ço para a ação do autor.

Como fenômeno social, pode-se estabelecer uma 
aproximação entre o bullying e o preconceito, uma vez que 
este último vai definir grupos mais vulneráveis a se tornarem 
alvos. Essa violência pode ser orientada pelo preconceito 
racial, religioso, regional ou ainda oriundo da diversidade 
sexual. Além dessas pertenças grupais, o local de origem e 
condições econômicas também podem ser utilizados como 
pretexto para o bullying, que, diferente de outras discrimina-
ções, manifesta-se de modo peculiar segundo os critérios já 
mencionados. 

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho 
realiza uma delimitação no preconceito denominado ho-
mofobia. Com efeito, é importante salientar que o conceito 
compartilhado no estudo em questão está para além de 
discriminações com pessoas que possuem relações afetivo-
-sexuais com outras do mesmo sexo, sendo dirigido para 
todos aqueles que fogem do estereótipo do dualismo mas-
culino/feminino (Borrillo, 2009).

A homofobia é compreendida ainda como um dispo-
sitivo de regulação social que, a partir de uma construção 
cultural baseada na relação binária homem-mulher, legitima 
essa configuração como padrão para relações sexuais, afe-
tivas e conjunturas familiares. Esse modelo baseado nas 
relações heterossexuais e que estigmatizam aqueles que 
subvertem a esse padrão recebe o nome de heteronormati-
vidade (Teixeira-Filho, Rondini, & Bessa, 2011).

Concordando com a perspectiva que atenta para 
a aproximação entre o bullying e o preconceito, Antunes 
(2010) chama atenção para o fato de este último tornar al-

guns grupos-alvos mais vulneráveis (Antunes,& Zuin, 2008), 
sendo o bullying, em alguma medida, uma das manifesta-
ções comportamentais do preconceito, se aproximando do 
que se chama de discriminação. 

Considerando-se que “a forma como o outro é perce-
bido define os contornos das relações interpessoais” (Salles, 
& Silva, 2008, p. 150), torna-se fácil compreender como o 
preconceito interfere na percepção e, consequentemente, 
no comportamento violento.

Percebe-se que ambos os fenômenos, ou pelo me-
nos, quando o preconceito é manifesto, parecem remeter 
à mesma base: a intolerância à alteridade. Assim, esse 
componente seria uma das bases para a agressividade de-
nominada bullying. Essa cultura da intolerância é reforçada 
pela primazia do individualismo, da corrida desenfreada pelo 
bem-estar individual e do não reconhecimento do outro (Oli-
veira, & Rosa, 2010).

Nesse cenário, o homem toma a si mesmo como 
modelo e estipula normas e pré-concepções que os demais 
devem seguir, fixando uma imagem social do outro e normas 
sociais rígidas. Entretanto, quando esse outro não corres-
ponde a essas expectativas, ele se torna um problema social 
que “assusta e incomoda” e isso é utilizado como justifica-
tiva para atos de agressão e desrespeito (Salles, & Silva, 
2008).Contudo, embora haja algumas semelhanças entre 
os conceitos de bullying e o preconceito, principalmente na 
sua esfera comportamental, esses raramente são estuda-
dos juntos, mesmo que essa relação já tenha sido apontada 
como viável por outros autores (Espelage, & Swearer, 2008).

Também deve-se destacar as diferenças entre esses 
fenômenos. Uma delas é o caráter mais amplo que o pre-
conceito assume nas relações intergrupais, enquanto que 
o bullying ocorre mais na esfera interpessoal; o preconceito 
representa uma questão mais ampla presente nas mais 
variadas fases do desenvolvimento humano, envolvendo 
pessoas de diferentes gêneros, raças, idades, naturalidade 
e condição socioeconômicas. Noutra perspectiva, o bullying 
está mais voltado para a esfera comportamental, enquanto 
que o preconceito envolve aspectos cognitivos, afetivos e 
comportamentais. Por fim, a manifestação do preconceito 
não se limita ao bullying, ocorrendo de diversas formas. 

Contudo, mesmo possuindo a intolerância como 
base comum, os conceitos aqui comentados não podem 
ser vistos como sinônimos, já que o preconceito exige uma 
leitura mais ampla das relações intergrupais. Além disso, a 
especificação de um conceito – tal como o bullying – con-
tribui por trazer novas discussões, que até então poderiam 
estar sendo negligenciadas. Desta forma, ultrapassando a 
proposta de um conceito descritivo faz-se necessária a sua 
explicação a partir da comunicação com outros construtos, 
como estereótipos, discriminação e normas sociais. 

Assim, uma vez que as normas, leis e preconceitos 
são fenômenos sociais, ao se pesquisar o preconceito, a 
discriminação e o bullying, há de se considerar o contexto 
no qual este ocorre: o ambiente escolar. Deve-se considerar 
que a escola está inserida em uma cultura mais ampla, logo, 
não está imune a ser um local de produção e reprodução de 
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preconceitos. Torna-se, então,um desafio para a educação 
não apenas a alfabetização ou o ensino do conteúdo pro-
gramático, mas também o ensino do respeito às diferenças.

Essa dimensão cultural e social comentada anterior-
mente, além de tornar mais provável à cultura da violência, 
pode indicar também a motivação mais frequente de bullying. 
Assim, tal como observado nos estudos já citados, uma vez 
influenciada pela norma heterossexista, a violência escolar 
motivada por preconceito contra homossexuais é usualmen-
te observada (Abramovay, Cunha, & Calaf, 2010).

Na busca por uma aproximação entre as temáticas 
da violência escolar – aqui especificada através do bullying 
– e do preconceito homofóbico, observa-se que na literatura 
nacional várias produções podem ser acessadas acerca da 
manifestação da homofobia na escola (Abramovay, Castro, 
& Silva, 2004; Asinelli-luz, & Cunha, 2011; Borges, Passa-
mani, Ohweiler, & Bulsing, 2011; Junqueira, 2009; Toneli, 
2006). No entanto, um levantamento feito nos bancos de 
dados eletrônicos, realizado em julho de 2012, foi observa-
do que quando utilizadas as palavras “bullying e homofobia” 
ou “bullying homofóbico”, não se tem uma produção tão 
vasta. Nesta pesquisa foram encontrados quatro trabalhos 
empíricos, sendo todos em formato de resumo expandido 
em anais. 

Foi verificado ainda que além de poucos, os estudos 
empíricos sobre essas temáticas são recentes, já que os tra-
balhos datam a partir do ano de 2010 e nenhum deles teve 
como fonte artigo científico publicado em periódicos. Esses 
trabalhos tratam, principalmente, da forma de discriminação 
vivenciada na escola (Silva, 2011), relação do bullying, ho-
mofobia e comportamento docente (França, & Vieira, 2012), 
e forma de manifestação do bullying homofóbico, além da 
proposição de ações para intervir nesse cenário (Richartz, & 
Santana, 2012). Diferente dessa realidade, no cenário inter-
nacional essas publicações podem ser acessadas desde a 
década de 90 (Douglas, Warwick, Whitty, Aggleton, & Kemp, 
1999).

Embora os estudos empíricos no âmbito nacional da-
tem de 2010, as discussões teóricas envolvendo os termos 
‘bullying’ e ‘homofobia’ são encontradas desde 2008 e as 
formas de publicação também ainda são, em sua maioria, os 
anais de congressos. Assim, fica clara a limitação de dados 
empíricos no contexto brasileiro que sustentem essa relação 
entre esses dois fenômenos. Diferente desse cenário,na lite-
ratura internacional são observados dados que demonstram 
uma maior vitimização entre jovens LGBTs, as consequên-
cias negativas dessa prática e o impacto positivo do suporte 
parental na diminuição das consequências emocionais ne-
gativas desencadeadas a partir da vivência do bullying ho-
mofóbico (António, 2011; Birkett, Espelage, & Koenig, 2009; 
Hong, & Garbarino, 2012; Méndez, 2008; Mishna, Newman, 
Daley, & Solomon, 2009).

Diante dessa lacuna observada no cenário científico 
nacional e dada a relevância teórica e social das temáticas 
abordadas,o presente estudo teve como objetivo verificar 
empiricamente como os fenômenos de bullying e homofobia 
se aproximam, conhecendo como a homofobia se manifesta 

no meio escolar, bem como comparando a homofobia en-
tre os diferentes atores de bullying (autor, alvo, alvo/autor 
e testemunhas) e se o conteúdo homofóbico é utilizado no 
bullying verbal, já que esta forma de violência é a mais fre-
quente na manifestação dessa violência (Souza, 2013).

Método
O método utilizado na presente pesquisa foi quantita-

tivo do tipo survey.

Participantes

A amostra foi composta de 808 jovens entre 12 e 18 
anos, tendo sido obtida por meio do método da conveniên-
cia, muito embora critérios tenham sido estabelecidos na 
seleção das nove escolas em que a pesquisa foi realizada, a 
saber: pública estadual, possuir turmas entre o sexto ano do 
Ensino Fundamental e terceiro ano do Ensino Médio, ser de 
grande porte, estar localizada na região central da cidade e 
assim reunir estudantes de diferentes localidades da cidade.

A média de idade dos participantes foi de 14,9 anos 
(DP = 1,98), sendo a maioria do sexo feminino (57%). Com 
relação à cor, mais da metade da amostra se definiu parda 
(52%), seguido de branca (14%), negra (13%), indígena 
(10%), amarela (7%) e outros 4% não souberam ou optaram 
por não responder. A maior parte dos indivíduos afirmou pro-
fessar alguma religião (93%), sendo que 65% se afirmaram 
católicos e 26% evangélicos. Os demais disseram ser espí-
ritas (8%) ou não ter religião definida (1%). 

Instrumentos

Com a finalidade de se atingir os objetivos propostos, 
utilizaram-se dois instrumentos de pesquisa: um questioná-
rio contendo variáveis sociodemográficas e sobre bullying, e 
uma escala de homofobia manifesta e sutil. 

As questões sociodemográficas faziam menção ao 
sexo e à idade dos participantes, além da religião, cor, série, 
se estes se definem como homossexual ou heterossexual, e 
se possuem algum familiar ou amigo próximo que é homos-
sexual. O questionário de bullying utilizado foi uma adapta-
ção do instrumento adotado por Bandeira (2009). O instru-
mento conteve 16 questões de múltipla escolha, podendo 
em alguns itens ser escolhida mais de uma alternativa. Esse 
instrumento possibilitou conhecer, através da autoafirmação 
de comportamentos, os papéis de bullying (classificando os 
participantes em alvo, autor, alvo/autor ou testemunhas), a 
frequência com a qual ocorre essa agressão e a motivação 
para ela.

A escala de homofobia manifesta e sutil foi produ-
zida por Castillo, Rodriguez, Torres, Peres e Martel (2003) 
e os itens traduzidos da escala podem ser verificados em 
Souza (2013). A partir de uma perspectiva de estudos so-
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bre preconceito, na qual foi verificada uma mudança nesse 
fenômeno em consequência dos discursos de igualdade e 
tolerância pós segunda guerra mundial, esse instrumento 
busca avaliar a manifestação da homofobia em seu as-
pecto público de condutas hostis e de rejeição, homofobia 
manifesta; e em sua manifestação encoberta e camuflada, 
como por exemplo, a negações de emoções positivas, como 
simpatia e admiração pelo grupo alvo do preconceito. Esta 
última forma de manifestação é denominada homofobia sutil 
(Castillo, & cols. 2003).

Composta por duas subescalas, ao todo o instrumen-
to conta com 17 sentenças afirmativas – sendo dez itens 
sobre homofobia manifesta e sete itens representando o 
modo sutil. Em todos esses itens os participantes deveriam 
apresentar seu nível de concordância a partir de uma escala 
de 5 pontos de concordância ou não (discordo totalmente, 
discordo, nem concordo nem discordo, concordo e concordo 
totalmente).

Sobre os aspectos estatísticos dessa escala, foi ob-
servado que na subescala de homofobia sutil, o teste de es-
fericidade de Bartlett e KMO atenderam aos critérios de fa-
torabilidade da escala [χ² (21) = 852,193; p< 0,001] e o KMO 
foi igual a 0,71. Essa subescala apresentou uma confiabili-
dade de 0,72, verificado através do coeficiente Alfa de 0,72. 
Tal como descrito por Castillo e cols. (2003), a subescala de 
homofobia sutil compôs-se por duas dimensões: diferença 
de valores entre homossexuais e heterossexuais e ausência 
de sentimentos positivos para com os homossexuais. Os au-
tovalores dessas dimensões foram 2,65 e 1,16; e a variância 
explicada por cada uma dessas foi respectivamente 37,97% 
e 16,51%, ficando a variância total em 54,56%. O teste de 
confiabilidade utilizado indicou coeficientes Alfa equivalen-
tes a 0,80 e 0,65 para as dimensões 1 e 2, respectivamente. 

Na subescala de homofobia manifesta os seguintes 
valores foram encontrados [KMO = 0,70; Bartlett;  χ² (15) = 
715,801; p< 0,001]. Através da análise fatorial verificou-se 
que essa subescala se dividiu em dimensões: aceitação da 
condição homossexual e convivência entre homossexuais 
e heterossexuais. Juntas, essas dimensões explicaram 
60,35% da variância dos dados, sendo 41,39% (autovalor = 
2,48) explicada pela primeira dimensão e 18,96% (autovalor 
= 1,13) pela segunda dimensão. Os valores obtidos pelo 
coeficiente Alfa foram de 0,72 para a dimensão 1 e 0,55 na 
dimensão 2. Quando analisados juntos todos os itens, esse 
valor foi de 0,71 do coeficiente Alfa.

Procedimentos

Uma vez o estudo autorizado pela Secretaria Es-
tadual de Ensino, pelas diretorias das escolas e aprovado 
pelo do comitê de ética local, iniciou-se a coleta de dados. 
Esta se deu de modo coletivo e foi organizada em dois mo-
mentos. No primeiro dia era feito o contato inicial com os 
participantes, no qual era explicado aos jovens o objetivo da 
pesquisa e em que consistiria a sua participação. Em segui-
da era entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclare-

cido (TCLE) para que o participante levasse aos pais. No dia 
seguinte os pesquisadores retornavam às mesmas turmas 
e aqueles jovens que haviam trazido os termos assinados 
recebiam o instrumento de pesquisa para responderem na-
quele momento. 

Antes de responder aos questionários foram forne-
cidos esclarecimentos necessários para essa atividade e 
os responsáveis pela coleta de dados ficaram presentes na 
sala durante a coleta a fim de responder qualquer dúvida. 
Destaca-se que a presente pesquisa seguiu as normas da 
então vigente resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde acerca de pesquisas com seres humanos. 

Análise dos dados

Na estatística descritiva fez-se a análise de frequên-
cia para as variáveis categóricas e para as contínuas foram 
calculadas médias e desvio-padrão. Na estatística inferencial 
se fez análises de comparação entre médias nos escores 
de homofobia com variáveis sociodemográficas, tendo sido 
conduzido o teste t1 em relação às variáveis sexo, perten-
cer a alguma religião, ter contato com homossexuais. Além 
disso, aplicou-se a ANOVA one-way2 (teste post hoc3 LSD) 
na comparação entre os escores da escala de homofobia e 
os diferentes “papéis de bullying”. O nível de significância 
assumido foi de p < 0,05.

Resultados
Com base nas respostas fornecidas no questionário, 

foi possível organizar os participantes de acordo com sua vi-
vência de bullying. Assim, foram identificados os quatro gru-
pos de análise, a saber: alvo (32%), autor (12%), alvo/autor 
(22%) e testemunha (34%). Esses números se mostraram 
de forma diferenciada quando analisados separadamente 
entre participantes do sexo masculino e do sexo feminino. 
O percentual de alvos foi maior entre as meninas (36%) se 
comparado aos meninos (25%). Os meninos tiveram uma 
maior representação no papel de autor (18,5%) e alvo/autor 
(25,9%), sendo esse percentual significativamente inferior 
entre as meninas, 7,7% se identificaram como autoras e 
19,3% alvos/autoras.

1  Teste t – Teste estatístico que compara se existe diferença 
significativa entre as médias de dois grupos. O teste compara se a 
variação entre os grupos é superior à variação que ocorre dentro de 
cada grupo. Com esse valor é possível verificar se a diferença nas 
médias se deu ao acaso ou se a variável que diferencia os grupos 
é realmente responsável por produzir uma diferença nas médias 
(Dancey, & Reidy, 2006). 
2  ANOVA one-way – teste t generalizado para quando há mais de 
dois grupos de comparação. One-ay significa que o teste é feito com 
apenas um fator, ou seja, uma variável, comparado entre mais de 2 
grupos (Dancey,& Reidy, 2006).
3  Teste que compara o Erro do Tipo I. Erro do tipo I pode ser 
compreendido como rejeitar a Hipótese Nula de que não há relação 
entre as variáveis, quando ela é verdadeira (Dancey,  & Reidy, 2006).
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Embora não tenha sido o objetivo do estudo verificar 
diferenças entre jovens heterossexuais e homossexuais, 
mas sim averiguar se os autores de bullying são sujeitos mais 
preconceituosos do que os demais, como alguns participan-
tes se identificaram como sendo homossexuais, verificou-se 
também a frequência de vitimização nesse grupo. Entre os 
meninos, 12 participantes se definiram homossexuais e per-
cebeu-se entre esses meninos que o papel de alvo foi mais 
recorrente (58%) do que no grupo geral dos participantes 
(25%). Nenhuma menina se identificou como homossexual, 
logo, não foi possível verificar essa incidência no grupo.

Quanto à percepção acerca da homofobia ser a mo-
tivação para as práticas de bullying verbal, essa razão foi 
elencada entre os alvos como a terceira causa mais citada 
para as agressões (9% dos casos). As duas motivações mais 
citadas foram as características fenotípicas (67%) e agres-
sões de cunho racistas (10%). As demais motivações foram 
a religião (6%) e outras (8%). Porém, quando esse dado foi 
analisado diferenciando homens e mulheres, as ordens de 
frequência se alteraram. A aparência física continua sendo a 
motivação mais frequente para o bullying; contudo, entre os 
meninos a segunda opção mais recorrente foram as ofensas 
de cunho homofóbico (20%), não sendo esse preconceito 
comum entre as meninas (2%).

Outra análise realizada foi a média nos escores da 
escala de homofobia. O primeiro grupo comparado quanto 
às médias foram os sexos: meninos e meninas. Nos dados 
de homofobia, tanto manifesta quanto sutil, foi verificado 
maior preconceito entre participantes do sexo masculino, se 
comparado ao do sexo feminino. As meninas obtiveram mé-
dia de 3,06 (DP = 0,69) na escala de homofobia sutil e 2,89 
(DP = 0,58) na escala de homofobia manifesta; enquanto os 
meninos pontuaram média de 3,43 (DP = 0,62) na escala 
de homofobia sutil e 3,15 (DP = 0,56) na escala de homofo-
bia manifesta. Além disso, ressalta-se nos intragrupos uma 

maior pontuação nas escalas de homofobia sutil, indicando 
a presença maior de uma homofobia camuflada. 

Essa diferenciação entre os sexos foi considerada 
estatisticamente significativa segundo teste t, para os es-
cores de homofobia sutil [t(806) = 7,72, p< 0,001] e para o 
construto da homofobia manifesta [t(806) = 6,69, p< 0,001]; 
confirmando haver sim uma diferença entre os sexos, não 
sendo um resultado obtido ao acaso.

Outro grupo possível de comparação foi entre 
aqueles sujeitos que afirmaram ter amigo(a) próximo(a) ou 
familiar homossexual (53% dos participantes) ou nenhum 
contato próximo (47% dos respondentes). As médias dos 
escores na escala de homofobia foram superiores entre 
aqueles sujeitos que afirmaram não possuir nenhum contato 
próximo com sujeitos homossexuais (homofobia manifesta 
3,13, DP = 0,56; homofobia sutil 3,37, DP = 0,66), se com-
parado aos que possuem esse contato próximo (homofobia 
manifesta 2,89, DP = 0,58; homofobia sutil 3,08, DP = 0,67). 
Essa diferenciação também foi confirmada com o teste t na 
homofobia manifesta [t(806) = 5,32, p< 0,001] e nos escores 
de homofobia sutil [t(806) = 5,65, p< 0,001].

Comparando os escores nas escalas de homofobia 
manifesta e homofobia sutil a depender do papel de bullying, 
observou-se que o grupo com maior homofobia manifesta foi o 
composto por autores de bullying (3,2; DP = 0,56), seguido por 
alvo/autor e testemunha (ambas com média igual a 3,0 e DP 
igual a 0,57 e 0,62, respectivamente) e por fim, o grupo de al-
vos (2,9; DP = 0,59). A análise da ANOVA one-way identificou 
ser pouco provável que a diferença entre esses grupos se dê 
devido um erro amostral [F(3,80) = 5,22 e p< 0,05]. O teste post 
hoc (LSD) identificou que os autores de bullying apresentaram 
uma média significativamente maior do que os alvos (p< 0,00) 
e testemunhas (p = 0,05) de bullying na escala de homofobia. 
O grupo de testemunha também apresentou índices maiores 
de homofobia se comparado aos alvos (p< 0,05).
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Figura 1.  Comparação entre as Médias no escore de Homofobia Manifesta entre 
adolescentes escolares do ensino público de Aracaju-SE em função dos diferentes 
papéis assumidos nas situações de bullying.
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Esse mesmo resultado de maior preconceito entre 
participantes autores de bullying foi verificado na homofobia 
sutil (3,4; DP = 0,68), seguido de alvo/autores (3,2; DP = 
0,70) e testemunhas (3,2; DP = 0,69), e por fim os alvos (3,1; 
DP = 0,67), essa diferença também não foi ao acaso [F(3,80) 
= 3,73 e p< 0,01].Os autores mais uma vez apresentaram 
um escore significativamente superior aos grupos de teste-
munha (p< 0,05) e alvo (p< 0,01).

Discussão
Segundo os resultados apresentados, os grupos que 

apresentam maiores escores nas subescalas de homofobia, 
tanto manifesta quanto sutil, são os participantes do gênero 
masculino, aqueles que afirmam não possuir contato pró-
ximo com homossexuais e autores de bullying. Em estudo 
nacional com escolares da rede pública de diversos estados 
brasileiros um dado semelhante é observado (Abramovay, 
& cols., 2010). Analisando por sexo, nota-se que os meni-
nos são percebidos como mais preconceituosos (44,4% dos 
participantes) do que as meninas (14,9% da amostra). Esse 
mesmo resultado de diferenciação entre os sexos foi ob-
servado em estudo realizado por Cerqueira-Santos, Winter, 
Salles, Longo e Teodoro (2007).

No que tange à variável “contato com homossexuais”, 
os participantes do gênero masculino são frequentemente 
identificados como mais preconceituosos e menos propensos 
à amizade com um estudante de minoria sexual (Poteat & Di-
Giovanni, 2010; Poteat, Espelage, & Koenig, 2009). Contudo, 
segundo Cerqueira-Santos e cols. (2007), quando sujeitos de 
ambos os gêneros possuem algum tipo de relacionamento 
interpessoal próximo, é anulada a interferência da variável 
sexo, não havendo diferenças entre homens e mulheres. A 
partir desta pesquisa pode ser ressaltada a necessidade de 
se promover o contato entre os grupos, a fim de se rever os 
estereótipos, preconceitos e, consequentemente, a violência. 

Considerando os dados acima e tendo a escola como 
um dos ambientes mais importantes de socialização entre 
pares adolescentes, esse local pode ser cenário de interven-
ções que visem o relacionamento com grupos minoritários. 
Para isso, a escola precisa assumir a diversidade existente 
nela e não mais desconsiderar a diversidade sexual existen-
te nesse espaço (Louro, 2007). Destaca-se ainda o período 
de desenvolvimento no qual se encontram os participantes. 
É nessafase que ocorrem as principais mudanças corporais, 
como alteração na voz entre os meninos, espinhas, cres-
cimento acelerado e outras, que os tornam distantes do 
padrão idealizado e compartilhado socialmente. 

Como destacado por Mahan e cols (2006), o bullying 
geralmente se apropria de motivos externos ao sujeito que 
podem facilmente ser percebidos e por essa razão as carac-
terísticas fenotípicas como altura e peso são os principais 
conteúdos do bullying. Porém, não é apenas um modelo de 
beleza que orienta esses comportamentos violentos, mas 
também comportamentos manifestos que fujam ao estere-
ótipo de gênero compartilhado.Mahan e cols. (2006) desta-

cam assim os trejeitos como sendo a principal motivação 
para o bullying, independente da orientação sexual do aluno.
Na presente pesquisa, os trejeitos e as palavras de cunho 
homofóbico são o segundo motivo para manifestação de 
bullying entre os participantes do sexo masculino. Entre as 
meninas essa porcentagem está quase ausente. 

Esses dados também estão em consonância com 
pesquisa realizada por Swearer, Turner, Givens e Pollack 
(2008), no qual foi observado que em 26% dos casos de 
bullying entre meninos, nota-se uma associação entre essa 
violência e a homofobia, já que os alvos relatam a cena 
como uma agressão verbal na qual são chamados de gay. 
Uma forma de compreender essa diferença entre os gêneros 
pode ser a partir da leitura de que os homens estariam indo 
de encontro a duas normas sociais: a heteronormatividade 
e o modelo hegemônico de masculinidade (Daley, Solomon, 
Newman, & Mishna, 2008), pois estariam portando carac-
terísticas não valorizadas socialmente (ditas femininas), 
enquanto que as mulheres estariam transgredindo apenas 
a heteronormatividade, já que foi dado a elas, a partir das 
lutas dos grupos feministas, conquistarem as características 
masculinas de atividade e racionalidade. Assim, juntamente 
à valorização da masculinidade, há uma desvalorização das 
mulheres e o sentimento de antifeminino como elementos 
fundamentais na homofobia (Daley, & cols., 2008).

 A expansão da compreensão da homofobia para 
além da violência dirigida para pessoas que possuem uma 
relação com sujeitos do mesmo sexo, afetando todos aque-
les que possuem uma característica socialmente determina-
da como sendo do sexo oposto (Borrillo, 2009), leva-nos a 
compreensão do porquê na presente pesquisa participantes 
que se definem heterossexuais são alvos de um bullying 
homofóbico.  Essa mesma leitura leva-nos a compreender 
porque isso ocorre de modo mais frequente entre meninos. 
Segundo Daley e cols. (2008) esse fato pode ser refletido 
por meio da luta histórica na qual o movimento feminista 
parece ter ampliado a compreensão acerca do que é ser 
mulher e buscado romper com a rigidez nos estereótipos. 
Isto pode explicar a menor vitimizaçãodas mulheres com 
termos homofóbicos.

Segundo Swearer e cols. (2008), ao se considerar 
alvo de bullying por ser chamado de gay, o significado que 
vem implicado nisso é o de ser um indivíduo “defeituoso”, já 
que essa é a percepção que se tem das pessoas homosse-
xuais; logo, tais termos são considerados ofensas. Pode-se 
ir mais além, e ver que a compreensão dessa linguagem se 
torna ofensiva também na medida em que o alvo compreen-
de a homossexualidade como algo negativo, visto que, para 
pessoas que não compreendem assim, ser comparados a 
homossexuais pode não ter o mesmo impacto. Um dado que 
pode exemplificar essa hipótese é apresentado por Swearer 
e cols. (2008), no qual86% dos estudantes heterossexuais, 
distribuídos semelhantemente entre homens e mulheres, 
afirmaram que ficariam chateados se fossem identificados 
pelos pares como homossexuais.

Na pesquisa realizada por Abramovay e cols. (2010), 
a discriminação pela pessoa ser ou parecer homossexual 
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correspondeu a 63,1% dos casos na escola, representando 
um dado expressivo. Nessa mesma pesquisa, 33% dos jo-
vens relataram ter sofrido violência verbal ou física em virtude 
da sua orientação sexual real ou percebida. Outros estudos 
na área demonstram também uma maior vitimização entre 
jovens LGBTs se comparados a jovens heterossexuais, o 
que reforça a relação entre homofobia e bullying (Berlan, 
Corliss, Field, Goodman, & Austin, 2010; Friedman e cols. 
2011; Rivers, 2001). Contudo, a homofobia, percebida hoje 
como um fenômeno recorrente no contexto escolar (Mahan 
e cols., 2006), ainda é pouco associada com bullying nos es-
tudos científicos nacionais, muito embora, assim como nos 
resultados deste artigo, Poteat (2008) já havia sinalizado que 
jovens autores de bullying também apresentam altos níveis 
de atitudes negativas contra a juventude LGBT, além de uma 
maior utilização de termos homofóbicos. Esses alunos mais 
preconceituosos tendem a usar mais conteúdos homofóbi-
cos ao praticar o bullying, se comparados a outros autores 
que exibemmenor preconceito (Poteat, & DiGiovanni, 2010).

Na relação entre bullying e homofobia, o autor da 
violência tem como intuito dominar o alvo e, para isso, usa 
recursos que socialmente são considerados hierárquicos, 
como a orientação sexual. Chamar o outro de homossexual 
é colocá-lo em um patamar considerado por esses autores 
como inferiores, já que o preconceito produz nas relações 
interpessoais um comportamento de ênfase na posição so-
cial dos grupos, no qual o grupo de pertencimento é perce-
bido como superior ao grupo discriminado (Lima, 2011). Por 
dominância compreende-se as tentativas de estabelecer ou 
perpetuar as hierarquias, em quealguns indivíduos têmmaior 
acesso a recursos e são considerados com maiorstatus, influ-
ência ou controle sobre outros pares (Poteat, & DiGiovanni, 
2010).Tem-se portanto que, como um meio de intimidação, 
o bullying homofóbico afeta a todos, independentemente da 
orientação sexual (DePalma,& Jennett, 2010; Horn, 2007), já 
que conforme observado por Hong e Garbarino (2012) entre 
adolescentes a aceitabilidade de seus paresnão esta rela-
cionada somente à orientação sexual, mas principalmente à 
conformidade às normas de gênero.

Destaca-se a complexidade dos fenômenos aqui in-
vestigados, em que, para compreender o bullying, fez-se ne-
cessário buscar outros fenômenos macrossociais – como a 
heteronormatividade e o sexismo –, a fim de se ampliar uma 
leitura da realidade e verificar que o bullying e o preconceito 
podem não ocorrer isoladamente. Além disso, tratam-se de 
temáticas relevantes que se entrelaçam com a educação, o 
social e o bem-estar dos jovens, afirmando a necessidade 
de se abordá-las.

Considerações Finais
Conforme observado nos reultados do presente es-

tudo, o bullying é uma problemática bastante recorrente no 
contexto escolar investigado, envolvendo32% dos estudan-
tes em papéis de alvos de bullying, 12% como autores, 22% 
em ambos os papéis de alvo e autor e 34% somente como 

testemunhas. Na relação com a homofobia, a presença de 
conteúdos dessa natureza no bullying verbal é preponderan-
te entre os participantes do sexo masculino, em 20% dos 
casos de bullying, enquanto que entre as adolescentes do 
sexo feminino essa incidência foi pouco observada, apenas 
2% dos casos. Além disso, os autores de bullying apresenta-
ram maiores escores na escala de homofobia, se comparado 
aos alvos, o que indica uma relação entre a autoria e essa 
forma de violência escolar (p< 0,05).

Diante dos resultados e do bullying homofóbico es-
tar dirigido aoutros estudantes que não apenas os que se 
autodenominaram homossexuais, percebe-se que o maior 
desafio para a prevenção de bullying homofóbico parece 
ser a abordagem da masculinidade hegemônicae da hetero-
normatividade no contexto escolar, uma vez que para além 
do tipo de relação afetivossexual estabelecida pelos jovens, 
evidencia-se a influência dos esterótipos do “ser homem” e 
“ser mulher” nesse contexto cultural investigado.

Como limitação do presente estudo observa-se o nú-
mero reduzido de participantes que se definem homossexu-
ais, o que impossibilita comparar se nesse grupo ocorre uma 
maior vitimização do que entre estudantes heterossexuais. 
Desta forma, sugere-se que novos estudos busquem ativa-
mente esse grupo, a fim de ter uma maior representação 
na amostra, o que possibilitará análises diferenciadas da 
ocorrência de bullying em tais grupos.
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Resumo
Tendo em vista a importância de investigações sobre o trabalho docente no ensino superior no âmbito da psicologia educacional, a presente 
pesquisa teve como objetivo conhecer a relação do trabalho docente com a constituição de sentidos subjetivos no processo de ensino e 
aprendizagem neste nível de ensino. Para a coleta de dados foram utilizados: grupos de discussão, entrevistas, complemento de frases etc., 
com estudantes e professores de uma universidade comunitária de Santa Catarina. A análise dos dados foi fundamentada por Jusevicius 
(2006), González Rey (2005; 2007), Stangherlim (2007) e Marinho-Araújo (2009). Os resultados revelaram que o trabalho docente tem forte 
relação com a constituição de sentidos subjetivos no ensino superior, envolvendo tanto o aspecto acadêmico quanto os aspectos profissionais 
e comportamentais; é forte a influência dialética entre professores e estudantes nesse processo, sendo que o contexto sócio-histórico-cultural é 
constituído e constituinte de sentidos nos espaços educativos do ensino superior.
Palavras-chave: Trabalho docente; psicologia educacional; ensino superior.

Establishment of subjective sense of teaching and learning process in 
Higher Education

Abstract
Given the importance of research into the teaching profession in higher education within the educational psychology, this study aimed to assess 
the relationship of teaching to the constitution of subjective senses in the process of teaching and learning in higher education. For data collection 
were used: focus groups, interviews, sentences complement etc., with students and teachers at a community college of Santa Catarina. Data 
analysis was substantiated by Jusevicius (2006), González Rey (2005; 2007), Stangherlim (2007) Marine-Araujo (2009). The results revealed 
that the teaching profession is strongly related to the constitution of subjective senses in higher education, involving both the academic aspect, as 
professionals and behavioral aspects; and that there is a strong influence dialectic between teachers and students in this process, and the socio-
historical-cultural context is constituted and constituent of meanings in educational spaces of higher education.
Keywords: Teaching work; educational psychology; higher education.

Constitución de sentidos subjetivos del proceso enseñanza y aprendizaje en 
la Enseñanza Superior

Resumen
Teniendo en vista la importancia de investigaciones sobre la labor docente en la enseñanza superior en el ámbito de la psicología educacional, 
la presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación de la labor docente con la constitución de sentidos subjetivos en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en este nivel de enseñanza. Para la recolecta de datos se utilizó: grupos de discusión, entrevistas, complemento 
de frases etc., con estudiantes y profesores de una universidad comunitaria de Santa Catarina. El análisis de los datos fue fundamentado por 
Jusevicius (2006), González Rey (2005; 2007), Stangherlim (2007) y Marinho-Araújo (2009). Los resultados revelaron que la labor docente tiene 
fuerte relación con la constitución de sentidos subjetivos en la enseñanza superior, involucrando tanto es aspecto académico como los aspectos 
profesionales y comportamentales; es fuerte la influencia dialéctica entre profesores y estudiantes en ese proceso, siendo que el contexto socio-
histórico-cultural es constituido y constituyente de sentidos en los espacios educativos de la enseñanza superior.
Palabras clave: Labor docente; psicología educacional; enseñanza superior.
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Introdução
O estudo aqui apresentado é o resultado da pes-

quisa qualitativa realizada em um curso de graduação de 
uma universidade comunitária de Santa Catarina, tanto com 
professores quanto com alunos. O objetivo foi conhecer a 
relação do trabalho docente com a constituição de sentidos 
subjetivos no processo de ensino e aprendizagem no Ensino 
Superior. Para isso, foi utilizado como referencial teórico a 
abordagem sócio-histórica, com destaque para González 
Rey que fundamenta o estudo sobre sentidos subjetivos.

Estudar, pesquisar e conhecer qual a relação do tra-
balho docente para a constituição dos sentidos subjetivos 
no Ensino Superior demandou um olhar para os sujeitos 
de pesquisa de forma processual, implicou na utilização de 
instrumentos diferenciados de coleta de dados e de uma 
análise permanente das informações, construindo a compre-
ensão dos fatos no decorrer da investigação. Representou, 
ao mesmo tempo, a articulação de saberes apreendidos 
no campo da psicologia educacional. Nesse percurso, os 
sentidos subjetivos foram sendo descortinados, sendo 
conhecidos e compreendidos dentro do espaço de ensino-
-aprendizagem nas e pelas experiências educativas.

Serpa e Santos (2001, p. 29) fazem referência a Von 
Buettner (1997), que sugere “o desenvolvimento de práticas 
de atuação mais ousadas”, referindo-se às possibilidades 
de atuação do psicólogo no ensino superior. As mesmas au-
toras enfatizam que “o ensino superior constitui um campo 
de trabalho privilegiado para o psicólogo escolar” (Serpa, & 
Santos, 2001, p. 29).

Nesse espaço de aprendizagem e de encontro, os 
aspectos subjetivos de cada um influenciam e interferem no 
processo de constituição identitária, seja de forma individual, 
profissional ou com relação à constituição do próprio gru-
po. Tacca e González Rey (2008, p. 143), referindo-se aos 
sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, ressaltam 
que “[...] serão, sem dúvida, muitas as experiências que o 
marcarão e que constituirão a sua subjetividade”.

Em estudos realizados por Bariani, Buin, Barroz e 
Escher (2004, p. 20) ficou constatado que o “[...] intercâmbio 
de influências comportamentais entre professor e aluno tem 
uma importância particular”. Os mesmos autores acrescen-
tam que em função da forma como ocorre a “interação pro-
fessor-aluno, a adaptação e a aprendizagem do estudante 
podem ser mais ou menos facilitadas e mais orientadas para 
uma ou outra direção” (Bariani, & cols., 2004, p. 20).

O estudo da constituição dos sentidos subjetivos está 
diretamente ligado ao conhecimento das vivências de estu-
dantes e professores. São as experiências de ambos que 
constituem diferentes elementos de sentido e de significado 
que irão se traduzir na própria subjetividade. Os sentidos 
subjetivos “não são jogos de linguagem” (González Rey, 
2005b, p. 129), mas são constituídos ao longo da vida de 
cada indivíduo, por meio das experiências, das motivações, 
das emoções e dos sentimentos vivenciados.

O processo de constituição de sentidos subjetivos 
ocorre pela organização das configurações de sentido 

constituídas nas experiências do indivíduo ao longo de 
sua vida. Fazem parte desse processo a subjetividade 
já existente, o repertório, as emoções, o pensamento e a 
linguagem. A subjetividade atua como resultado de muitos 
sentidos constituídos no curso das vivências de cada um; o 
repertório enquanto ocorrem os desdobramentos simbólicos 
das experiências; as emoções dando sentido subjetivo aos 
conteúdos; o pensamento organizando as informações; e a 
linguagem como expressão dos sentidos subjetivos constitu-
ídos e constituintes da subjetividade de cada sujeito. Nesse 
processo estaria, então, caracterizada a relação dialética 
entre o sujeito e o contexto, e entre os sujeitos das relações.

Jusevicius (2006, p. 30), referenciando González Rey 
(1995) enfatiza que para ele “[...] o aprendizado é concebi-
do como um processo humano complexo que se expressa 
como configuração subjetiva e processo interativo”. Subje-
tivo, pois cada integrante será motivado e dará sentido às 
suas vivências de forma particular, única e ao longo de sua 
história. Interativo, na medida em que aprender tem relação 
direta com a troca, com a partilha, com a convivência, com o 
conhecimento, com a permanente construção, desconstru-
ção e reconstrução de significados e de sentidos.

De acordo com González Rey (2007):

A nossa definição de categoria sentido subjetivo orienta-
se a apresentar o sentido como momento constituinte 
e constituído da subjetividade, como aspecto definidor 
desta, enquanto é capaz de integrar formas diferentes 
de registro (social, biológico, ecológico, semiótico etc.) 
numa organização subjetiva que se define pela articulação 
complexa de emoções, processos simbólicos e significados, 
que toma formas variáveis e que é suscetível de aparecer em 
cada momento com uma determinada forma de organização 
dominante (p. 170).

Subjetividade que está inserida no processo educativo 
e é resultante dos sentidos subjetivos dados por cada um a 
cada etapa, a cada vivência e interfere na constituição de ou-
tros sentidos no decorrer da vida de cada um. Sentidos subjeti-
vos que diferem de significações, pois dar significado ao que se 
aprende seria somente dar sentido a um conteúdo. Entretanto, 
como agentes humanos que interagem no processo, “a cate-
goria de sentido é inseparável de uma carga emocional que 
chamo de sentido subjetivo” (González Rey, 2005b, p. 101).

González Rey (2005b) reforça o exposto acima afi r-ález Rey (2005b) reforça o exposto acima afi r-lez Rey (2005b) reforça o exposto acima afir-
mando que “[...] o sentido está associado a uma produção 
estável de emocionalidade que não se reduz aos significa-
dos que se configuram nele” (p. 102). O autor acrescenta, 
ainda, que “o sujeito é sujeito de pensamento [...] de um pen-
samento entendido como processo de sentido” (p. 235), de-
vendo esse processo ser compreendido como atuante “por 
meio de situações e conteúdos que implicam a emoção do 
sujeito” (González Rey, 2005, p. 235). Pode-se complemen-
tar dizendo que “a linguagem e o pensamento se expressam 
a partir do estado emocional de quem fala e pensa” (Gonzá-
lez Rey, 2005, p. 236) e essas estariam ligadas diretamente 
à constituição de sentidos.
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Stangherlim (2007) salienta que:

Ao analisar sentidos subjetivos, observam-se e registram-se 
modos de falar, pensar e agir de um sujeito produtor de uma 
emoção comprometida com o processo de construção de 
sentidos – advindos das mais diversas procedências – que 
se fazem presentes no espaço social de investigação (p. 27).

Esta afirmação de Stangherlim é reforçada por Gon-
zález Rey (citado por Tacca, & González Rey, 2008) quan-ález Rey (citado por Tacca, & González Rey, 2008) quan-lez Rey (citado por Tacca, & González Rey, 2008) quan-ález Rey, 2008) quan-lez Rey, 2008) quan-
do ele diz que o sentido subjetivo “representa um sistema 
simbólico-emocional em constante desenvolvimento” (p. 
145). Ou seja, a constituição de sentidos é feita de forma 
processual, permanente, mutável e que carrega em si a car-
ga emocional atribuída pelo sujeito em cada situação. 

Para conhecer os sentidos subjetivos envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que 
tange à relação do trabalho docente com a constituição de 
sentidos, é necessário investir esforços na busca dos múl-
tiplos motivos que envolvem o ato de estudar, de aprender 
e de ensinar. Somando-se a isso, deve-se atentar para as 
relações interpessoais inerentes ao processo educativo.

Método
Os procedimentos utilizados na presente pesquisa 

foram inspirados na metodologia utilizada na tese de dou-
toramento de Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius (2006), 
orientada e fundamentada teoricamente nos princípios da 
epistemologia qualitativa de González Rey (2005a).

Jusevicius (2006) salienta que na epistemologia 
qualitativa “[...] há o reconhecimento de que o pesquisador 
faz parte do processo e nele interfere” (p. 47). Esse reco-
nhecimento é importantíssimo quando, como no caso desta 
pesquisa, busca-se conhecer a relação da constituição dos 
sentidos subjetivos com os aspectos do trabalho docente. 
Foi por meio da participação ativa do pesquisador que signi-
ficados foram compreendidos e sentidos foram conhecidos 
parcialmente, pois, como afirma Jusevicius (2006) “[...] não 
existe uma relação linear entre a representação explícita da 
palavra e os sentidos subjetivos” (p. 48) e, nessa condição, 
“[...] há a necessidade de acessar estes elementos por dife-
rentes formas” (Jusevicius, 2006, p. 48).

A pesquisa foi realizada com professores e estudan-
tes do ensino superior de uma Universidade Comunitária 
de Santa Catarina, com a participação de 25 estudantes da 
quarta série, última série do curso que, neste caso, apre-
senta como características a formação de bacharelado, na 
forma seriada e anual. Esta série foi escolhida tendo em vis-
ta que o processo relacional entre estudantes e professores 
vinha se desenvolvendo desde a primeira série do curso. 
Este critério foi considerado porque se acredita que o vín-
culo prolongado contribui para o estudo da constituição dos 
sentidos subjetivos no processo de ensino e aprendizagem 
no Ensino Superior.

Nesta última série do curso, quatro disciplinas são 
ministradas, cada uma por um professor. Neste caso, dos 
quatro professores, um não pode participar da pesquisa de-
vido ao seu afastamento temporário da disciplina. Quanto ao 
perfil síntese dos três professores participantes da pesquisa, 
pode-se destacar que a formação acadêmica foi realizada 
em cursos de bacharelado, específica na área de atuação 
do curso, o contrato de trabalho com a Universidade é de 
professor horista, são do sexo feminino, e quanto à idade 
duas têm aproximadamente 25 anos e outra 38.

A escolha dos instrumentos foi baseada em Jusevi-
cius (2006), que utilizou cinco diferentes formas de estímulo 
à comunicação e à participação de professores e estudan-à participação de professores e estudan- participação de professores e estudan-
tes. Segundo González Rey (2005a) os instrumentos são 
“simplesmente indutores de informação que não definem 
o sentido final dela” (p. 79). É preciso que sejam utilizadas 
diferentes formas para ter acesso aos sentidos subjetivos 
dados pelos sujeitos da pesquisa de forma que seja pos-
sível a sua investigação sob vários ângulos, em diferentes 
momentos.

O desenvolvimento da coleta de dados foi realizado 
de forma individual e em grupo, por meio do diário de cam-
po, de conversas informais, do complemento de frases, de 
grupo de discussão e de entrevistas com os professores. 
O diário de campo permitiu “[...] fazer o registro das obser-
vações e impressões em momento real” (Jusevicius, 2006, 
p. 61), contribuindo de forma significativa para o registro da 
participação do pesquisador nas salas de aula e laboratórios 
do curso. As conversas informais, como um instrumento de 
coleta de informações, ocorreram em ambientes como a 
cantina, a sala dos professores, os laboratórios e os corre-
dores da universidade, quando o pesquisador participou de 
eventos em ambientes distintos e não formais de educação. 

A entrevista com professores foi realizada de forma 
individual, de acordo com a disponibilidade dos partici-
pantes. Foram feitas três entrevistas com professores da 
quarta série do curso, sendo que em um caso foi necessária 
a realização de dois encontros para complementação das 
informações. Cabe salientar que a utilização de entrevista 
nesta pesquisa, de cunho qualitativo, “[...] tem sempre o 
propósito de converter-se em diálogo, em cujo curso as 
informações aparecem na complexa trama em que o sujeito 
as experimenta em seu mundo real” (González Rey, 2005a, 
p. 89). Nesse caso, foram utilizadas perguntas abertas que 
permitiram a liberdade dos entrevistados nas respostas.

Para o grupo de discussão foram convidados os 25 
estudantes que compunham a série pesquisada, sendo que 
apenas 10 mostraram interesse em participar. Com os estu-
dantes que se voluntariam a participar do grupo de discus-
são foi agendado horário e local, respeitando a disponibilida-
de destes e teve duração de aproximadamente 70 minutos. 
Para González Rey, no grupo de discussão o sujeito “[...] 
constrói de forma progressiva sua experiência por meio do 
diálogo que estabelece com o pesquisador ou com outros 
sujeitos” (2005a, p. 88).

Já o complemento de frases é apresentado por Gon-
zález Rey (2005a) como um indutor curto para a coleta de 
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dados, foi respondido anonimamente pelos 25 estudantes e 
trouxe informações complementares para a compreensão dos 
sentidos subjetivos que permeiam a relação entre professores 
e estudantes e o ambiente educacional no Ensino Superior.

A análise dos dados organizou as informações em 
categorias que, para Lüdke e André (1986), se constituem 
após exaustivas leituras das informações coletadas, como 
uma forma de impregnação dos dados, construindo cate-
gorias descritivas e articulando-as ao referencial teórico da 
pesquisa. Vale destacar que a categorização não esgota a 
análise, mas cumpre o papel de nortear o olhar do pesqui-
sador que precisa inferir explicações e interpretações aos 
dados que vão além das informações codificadas. 

Vale salientar que a referida pesquisa seguiu as orien-
tações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde [CNS] 
196/96 (Brasil, 1996),vigente na época da pesquisa, sendo 
aprovada pelo Comitê de Ética com Seres Humanos;os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido – TCLE.

Apresentação e discussão dos 
resultados

Diante da diversidade dos dados, optou-se por apresen-
tá-los em três categorias descritivas: (1) a docência no Ensino 
Superior; (2) o estudante no Ensino Superior; (3) e o trabalho 
docente e a constituição de sentidos subjetivos. Essa estrutura 
cumpre a função de organizar as informações visando facilitar a 
apresentação e discussão dos dados. Cabe salientar, também, 
que os nomes aqui utilizados são fictícios, visando preservar a 
identidade dos participantes desta pesquisa.

A docência no ensino superior

Moreira (citado por Santos, 2001) salienta que o pro-
cesso de ensino-aprendizagem é constituído pelo professor, 
pelo aluno, pelo conteúdo e pelas variáveis ambientais (ca-
racterísticas da escola). Essas características no Ensino Su-
perior, atualmente, envolvem muito mais do que uma sala de 
aula composta por professores e estudantes. No ambiente 
universitário também estão presentes equipamentos como 
notebook, que amplia e dissemina o convívio com redes so-
ciais e sistemas de busca na internet, dentre muitos outros 
elementos. Tudo isso compete com o professor e faz com 
que suas estratégias/metodologias de ensino necessitem de 
atualização permanente e de muito dinamismo. 

Essa situação é corroborada pela professora Cátia, 
uma das docentes participante da pesquisa, quando afirma 
que: “o professor também precisa estar conectado, estar 
‘fuçando’ até além do que os alunos estão vendo para que 
quando eles coloquem aquilo em sala de aula você já está 
ligado e já viu outra coisa daquilo”.

Broilo, Fagundes, Gomes, Jardim e Braccini (2010, 
p. 84) salientam que “[...] a construção da docência univer-

sitária move-se para além do desejo ingênuo, altruísta e 
idealista”. A realidade da atuação docente é permeada por 
grandes desafios, não só metodológicos e teóricos, mas de 
“[...] aumento da carga de trabalho, a produtividade quantita-
tiva, os baixos salários, entre outros” (Broilo, & cols., p. 84).

Os mesmos autores destacam, ainda, que a consti-
tuição da profissionalidade docente no ensino superior tem 
que ser discutida. “O exercício da docência dá-se, fundamen-
talmente, a partir de elementos que o professor traz de sua 
trajetória como aluno” (Broilo, & cols., p. 83). Essa trajetória é 
constitutiva de sentidos subjetivos que estarão presentes no 
ambiente educativo e influenciarão no processo de formação 
dos estudantes de graduação, como podemos observar em 
outro depoimento da professora Cátia: “[...] a maior dificulda-
de no trabalho de ser professor é o tempo; a gente tem que 
ler muita coisa, é exaustivo porque você quer conhecer mais e 
não dá conta; parece que sempre está faltando alguma coisa”.

Essa afirmação está relacionada, também, ao perfil 
atual do estudante do Ensino Superior, com a dinâmica da 
informação, a facilidade de acesso e as múltiplas possibilida-
des de busca da informação. Uma realidade que afeta dire-
tamente a atuação do docente que também precisa cumprir 
seus horários e as exigências de diferentes atividades, tanto 
dentro da universidade quanto em suas atividades externas.

O aspecto mais evidenciado pelos entrevistados em 
todos os instrumentos utilizados foi a qualidade do relacio-
namento entre professor e estudante. Sobre essa temática 
Souza (2009) salienta que “[...] a sala de aula moderna é 
lugar de encontro, de troca de experiências, de construção 
e reconstrução do conhecimento” (p. 134) e nesse espaço 
professores e estudantes interagem, influenciam e são in-
fluenciados por essas relações. A mesma autora afirma que 
as relações “[...] complexificam-se a cada dia, diante das exi-
gências do mercado de trabalho e dos desafios colocados 
por uma sociedade globalizada” (Souza, 2009, p. 134). 

Embora a sala de aula moderna seja caracterizada 
por elementos tecnológicos, Souza (2009) enfatiza a im-
portância do encontro entre os integrantes do processo de 
ensino-aprendizagem. Por mais que se tenham à disposição 
modernos recursos tecnológicos, será no relacionamento, na 
proximidade entre professor e estudantes e nas emoções ali 
envolvidas que a aprendizagem se efetiva e ganha sentido e 
significado, tanto para o professor, quanto para o estudante.

A importância de estarem próximos fica evidente na 
fala dos professores pesquisados. Sobre o ser professor, os 
docentes afirmam que “ser professor é ser generoso” (Pro-
fessora Cátia); “ser professor é respeitar o aluno, pois ele é 
muito importante” (Professora Ana); “Professor é aquele que 
te conduz, te orienta” (Professora Maria). Essas colocações 
apontam para características de generosidade, respeito e 
orientação sendo que os próprios professores destacam-nas 
como essenciais ao trabalho docente.

Os estudantes participantes da pesquisa dizem que o 
professor “tem que ser um tutor” (Júlia); “tem que direcionar, 
precisa ter um respeito pelo aluno” (Carla); “para ser profes-
sora tem que ter experiência externa e ter consciência de 
que ele está ali para ensinar o aluno” (Fernanda). A expres-
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são dos estudantes faz referência não somente às questões 
afetivas, mas também às questões técnicas necessárias 
para que o professor exerça a função docente.

Jusevicius (2006) enfatiza que:

Nota-se nas expressões dos alunos que a qualidade do 
relacionamento com o professor é um elemento importante 
na representação do que significa ser um bom professor, e 
esse aspecto sem dúvida pode ser um elemento que favorece 
o desenvolvimento de sentidos subjetivos facilitadores do 
envolvimento emocional do aluno em sala de aula (p. 74).

O complemento de frases, respondido pelos estudan-
tes, apontou mais características positivas do que negativas 
nas afirmações à frase “a principal característica dos profes-
sores do curso é...”. Dentre as características citadas, podem 
ser destacadas as seguintes: ética, determinação, compe-
tência, inteligência, dinamismo, criatividade, flexibilidade e 
conhecimento.

Em comparação com outros dados coletados, perce-
be-se que essas características oscilam entre o que de fato é 
característica existente e o que os estudantes desejam com 
relação aos seus professores. No grupo de discussão, foi pos-
sível identificar o desejo de que o professor do ensino supe-
rior tivesse um perfil idealizado de pessoa e de profissional. A 
ele caberia a condução das aulas, o bom relacionamento com 
os estudantes, ser amigo e ser exigente, ouvinte, disponível e 
resolver todos os problemas da turma, incluindo os pessoais.

Fica evidente a importância dos professores no pro-
cesso de formação. Uma importância que vai além da função 
profissional, principalmente quando os estudantes afirmam, 
assim como Júlia, que “eles mantinham a hierarquia de profes-
sores, mas ao mesmo tempo se você tivesse algum problema, 
eles te ajudavam, todos sabiam que podiam ir lá e conversar”. 

Há a compreensão do papel do professor em sala de 
aula, mas também o desejo de que este lhes seja mais pró-
ximo, acessível e participativo. O professor passaria a estar 
mais próximo dos estudantes e haveria uma interação maior 
e um aprendizado recíproco. 

Tanto estudantes quanto professores expressam o 
significado dado à função de docente no ensino superior. 
Na sua linguagem estão implicados os sentidos dados às 
experiências anteriores, vivenciadas com outros docentes. 
A forma como os estudantes descrevem seus professores é 
permeada de emocionalidade.

O estudante do Ensino Superior

Os sentidos subjetivos são constituídos no processo 
de formação do sujeito e, permanentemente sofrem altera-
ções, influenciam na constituição de novos sentidos, são 
organizados pelo pensamento, externalizados pela lingua-
gem e integram a constituição da subjetividade do indivíduo. 
Junto com os processos simbólicos estão presentes as ex-
periências pessoais, decorrentes do meio social, das inter-
-relações, dos códigos e significados de determinando gru-

po, dos ambientes institucionalizados, enfim, nos espaços 
onde o indivíduo vivencia novas experiências (Jusevicius, 
2006; González Rey, 2005b).

Os resultados da pesquisa, tanto com professores 
quanto com estudantes, apontaram características impor-
tantes para a compreensão dos sentidos subjetivos dos 
estudantes do Ensino Superior. O complemento de frases, 
por exemplo, apontou aspectos relacionados à persistência, 
à responsabilidade, à união e à determinação, qualidades 
apontadas como representativas daqueles estudantes. Ana-
lisadas juntamente com a forma como foram relatadas várias 
situações do curso durante a realização do grupo de discus-
são, ficou claro que os aspectos citados são expressões das 
experiências vivenciadas e das dificuldades superadas por 
todos ao longo do curso. 

No grupo de discussão, Júlia afirma que ser estu-
dante significa que “a gente tem que ser bem aberta para 
conseguir filtrar da melhor maneira o que o professor está 
passando, tem que ter maturidade para aceitar as críticas, 
tem que respeitar”.

Pode ser percebido na colocação de Júlia que, além 
das características listadas no complemento de frases, a 
maturidade dos estudantes também é vista como um aspec-
to importante no Ensino Superior. 

Outro dado importante é sobre a agilidade dos estu-
dantes. Este fato é corroborado pela professora Cátia quan-
do diz que os estudantes “estão com o notebook em sala 
de aula; você fala sobre um determinado assunto e eles na 
hora já estão pesquisando”. Essa velocidade e quantidade 
de informação disponível exigem dos discentes o desenvol-
vimento das habilidades de discriminação, de seleção e de 
análise para que as facilidades de acesso aos conteúdos 
não acabe por prejudicar a construção do conhecimento, 
tanto por parte dos estudantes quanto dos professores.

Nessa mesma linha de reflexão, a estudante Carla 
enfatiza que ela “está aqui para aprender, para querer bus-
car mais e é difícil alinhar as ideias do professor com as 
suas ideias”. O pensamento de Carla reflete aspectos rela-
cionados à persistência e determinação, necessários para 
compreender e ser compreendido no âmbito de suas ideias 
e perspectivas de formação. 

Essas afirmações, embora tragam significações 
muito particulares de cada estudante e de quais sentidos 
são atribuídos por eles, apontam, também, para situações 
que permeiam a relação entre professor e estudante, tais 
como as mencionadas acima pelos participantes da pesqui-
sa. Assim, compreende-se que professores e estudantes, 
integrantes do processo educativo, cumprem um caminho 
de formação mútua de constituição de identidades, não só 
no aspecto individual, mas também de atuação profissional. 

Como bem enfatiza Souza (2004, p. 44), pode-se “[...] 
atribuir sentido a determinado conhecimento ao se relacio-
nar o conhecimento estudado com as experiências vividas”. 
Quando o estudante não compreende as razões do estudo 
de determinados conteúdos, ele terá muito mais dificuldade 
de entender o significado do que é está sendo trabalhado e 
de atribuir-lhe sentido.
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Nesse sentido, Marinho-Araujo (2009, p. 158) lembra 
que o processo de ensino-aprendizagem “cumpre a função 
[...] de colocar-se como instrumento de organização, reor-
ganização e ressignificação de valores e conceitos”. Essa 
função tem reflexo direto sobre o estudante e sua atuação 
como profissional perante o meio social, de forma conscien-
te e intencional e, ao mesmo tempo, de forma dialética, pois 
ele passa a ser, de acordo com a supracitada autora (2009, 
p. 159) “[...] corresponsável pelas transformações de seu 
contexto cultural”, ao mesmo tempo em que essas influen-
ciam o seu crescimento pessoal e profissional.

As experiências do estudante no Ensino Superior 
proporcionam uma formação não só teórica e metodológica, 
mas, fundamentalmente, a constituição de sentidos subjeti-
vos relativos à sua profissão, ao seu campo de trabalho, ao 
conhecimento e a si próprio.

O trabalho docente e a constituição de sentidos 
subjetivos

O olhar mais atento sobre o trabalho docente no Ensi-
no Superior indica que o vínculo, a compreensão e o respeito 
são aspectos percebidos como imprescindíveis. Sobre esse 
ponto, é possível citar tanto professores quanto estudantes 
quando fazem referência ao mesmo professor universitário 
que lecionou na primeira série do curso. A estudante Joana 
salienta que dentre as lembranças mais significativas estão 
as aulas do professor Antônio. 

Eu acho que a relação que ele mantinha com os alunos, para 
o meu modo de vida, pela visão que eu tinha do curso, era 
mais o desafio que ele propunha; todos os trabalhos eram de 
interpretação profunda, que você tinha que realmente olhar 
além. (Estudante Joana)

A professora Cátia também apresenta o mesmo 
professor como um referencial importante na sua formação 
acadêmica, profissional e de docência. Ela lembra que “o 
professor Antônio tinha um humor muito inteligente, que fa-
zia você ficar acesa, ficar ligada no que ele estava falando; 
sempre tinha alguma coisa por trás”.

O fato de o mesmo professor ser citado tanto por 
estudantes quanto pela professora do curso demonstra a 
importância dele para a constituição da subjetividade desses 
sujeitos. Foi verificado junto à coordenação que esse docente 
leciona nas primeiras séries do curso, tem uma experiência de 
mais de 10 anos na docência, atua no mercado profissional da 
área de formação e apresenta características de respeito, sim-
plicidade, comprometimento e interação com os estudantes.

Sobre o relacionamento professor-aluno durante 
o curso, a maioria dos estudantes afirmou que foi bom. O 
mesmo grupo, tanto no complemento de frases quanto no 
grupo de discussão, de forma anônima, apresenta aspectos 
relacionados às questões comportamentais, seguidos por 
aspectos ligados à questão profissional e, por último, aspec-
tos acadêmicos.

Dentre os aspectos comportamentais, os estudantes 
citaram que aprenderam com os professores que: “preciso 
me preparar para lidar com pessoas”, “tenho sempre que 
melhorar”, “devemos sempre fazer bem feito”, “devemos 
aprender a conviver com as diferenças”, “as diferenças 
devem ser respeitadas” e “nunca desistir”. Na perspecti-
va de Tacca (citado por Jusevicius, 2006), fica claro pelas 
afirmações acima que estudantes e docentes “[...] além de 
compartilharem um espaço físico, compartilham-se como 
pessoas, ou seja, interagem como sujeitos, constituindo-se 
mutuamente em sua subjetividade” (p. 30).

O professor compartilha com os estudantes as suas 
experiências e relata o mais significativo de cada situação. 
Os estudantes, por sua vez, recebem a informação, buscam 
a compreensão com base em suas experiências, atribuem à 
narrativa um sentido e, de forma particular, atribuem sentidos 
ao relato.

Sobre os aspectos profissionais, os estudantes afir-
mam que aprenderam que “ser bom aluno significa ser bom 
profissional”, “devemos respeitar e trocar ideias”, “temos 
prazos a cumprir” e “responsabilidade”. Esses foram apren-
dizados elaborados a partir das atividades educativas, mas 
que estão diretamente relacionados à atuação profissional. 
Nota-se que as afirmações acima não são conteúdo de dis-
ciplinas do currículo acadêmico, mas constituídas nas trocas 
existentes no ambiente educacional no período de realiza-
ção do curso no Ensino Superior. Constituição que ocorre 
por meio da interação, do relacionamento e do convívio en-
tre estudantes e professores, tanto na sala de aula, quanto 
em laboratórios ou em visitas técnicas.

Quanto ao aprendizado relacionado aos aspectos 
acadêmicos para a construção do conhecimento, os estu-
dantes citam que é relevante: “ler bastante”, “é importante 
diversificar o conhecimento”, “não se aprende só na univer-
sidade” e “posso aprender muito mais do que penso”. Tam-
bém nas questões ligadas mais diretamente ao aprendizado 
universitário, os relatos estão vinculados aos aspectos sub-
jetivos da formação.

O que fica como mensagem para os estudantes são 
sentidos particulares sobre o que é aprender. São sentidos 
subjetivos atribuídos pelos estudantes ao seu processo de 
formação universitária, que não estão nos livros, mas são 
constituídos por meio do relacionamento com os seus pro-
fessores e com seus colegas. Para Jusevicius “[...] o ensino 
não é uma atividade despersonalizada, e os processos de 
sentido subjetivo que aparecem em relação à aprendiza-
gem, tem muito a ver com a qualidade da comunicação e 
com o clima da sala de aula” (2006, p. 76).

Fica evidente nas afirmações dos estudantes que o 
aprendizado no ensino superior está além do conteúdo aca-
dêmico previsto na matriz curricular do curso. As narrativas 
levam a uma reflexão sobre a importância da troca de expe-
riências entre professores e estudantes e a forte influência 
que estas têm sobre a formação do futuro profissional e 
sobre o trabalho docente no Ensino Superior.

Sobre o que de mais significativo foi aprendido com 
os professores do ensino superior, as respostas foram rela-
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cionadas a aspectos como conhecimento, valores pessoais, 
motivação, profissionalismo e autoavaliação. Algumas afir-
mações do complemento de frases podem ser dadas como 
exemplo: “o conhecimento obtido nas matérias”, “tolerância, 
persistência, dedicação, superação”, “que o conhecimento 
é algo que ninguém tira e isso nós levamos para o resto da 
vida” e “determinação e coragem”.

Quanto às características em comum dos bons pro-
fessores, tanto docentes quanto estudantes citam o compro-
misso com o ensino, o comprometimento com o conteúdo e 
com os estudantes, o gosto pela profissão, a generosidade 
na hora de explicar e estar disponível para atender aos estu-
dantes. A professora Cátia afirma que “uma questão funda-
mental é o conhecimento, ter o domínio do que está falando 
e passar aquilo de maneira interessante” e complementa 
afirmando que o importante “é o respeito que ele passa para 
os alunos; respeitar que o aluno está aprendendo”.

A professora Cátia enfatiza, também, que “o professor 
não tem o conhecimento pronto; ele leva até onde ele pes-
quisou e aí, conforme o interesse vai acontecendo, os alunos 
também complementam e as coisas vão acontecendo”.

Na visão dos docentes, os estudantes também contri-
buem para a aprendizagem, tanto acadêmica quanto profis-
sional. A professora Maria afirma que “estou sempre me reno-
vando, estou sempre aprendendo com eles. Eu sinto o retorno 
deles”. Quando se refere aos seus professores formadores, 
Maria afirma que “ela [sobre a sua professora formadora] tem 
total confiança em mim; é aquela professora eterna; ela diz 
que hoje é minha amiga”. Essa reciprocidade de sentimentos 
e compreensão da presença do professor e do estudante no 
processo de aprendizagem e de troca constante é extrema-
mente importante para que o conhecimento seja construído e 
que os sujeitos do processo atribuam sentidos às atividades 
que integram o processo de ensino-aprendizagem.

Dentre as ferramentas facilitadoras da construção do 
conhecimento, pode-se constatar, pelas respostas do comple-
mento de frases, que os estudantes valorizam muito as expe-
riências extraclasses. Para complementar a frase “as experi-
ências mais significativas vivenciadas com meus professores 
foram...” os estudantes afirmaram: “pesquisas fora de sala 
de aula”, “visitas que fizemos a empresas”, “desfiles, expo-
sições, trabalhos criativos”, “eventos fora da sala de aula”.

A importância da relação entre professores e estu-
dantes pode ser constatada, também, nas afirmações: “o 
incentivo que alguns deram”, “dividir conhecimentos”, a “re-
lação de amizade” e “conversas e troca de experiências”. As 
visitas técnicas também são citadas pela professora Cátia 
“gosto muito de visita técnica para poder vivenciar aquilo que 
foi estudado”.

Como base nos relatos de professores e estudantes 
percebe-se que as experiências envolvidas no processo edu-
cativo e, consequentemente, constitutivo da subjetividade de 
professores e alunos, estão relacionadas não somente ao 
ambiente formal de sala de aula. Outros meios e ambientes 
estão incluídos nesse processo. Laboratórios, orientações 
individuais, tarefas individuais e em grupo, troca de e-mails, 
conversas em ambientes informais, dentre outros eventos 

influenciam na subjetividade e na constituição dos sentidos 
subjetivos.

Considerações
A constituição dos sentidos subjetivos é única, par-

ticular, individual, mas não é uma ação isolada do sujeito. 
É permeada por processos simbólicos, por emoções, pelos 
discursos sociais, pelos valores, pelas representações, 
pela cultura e pela história de cada indivíduo. Conhecer os 
sentidos subjetivos imbricados no processo de ensino e de 
aprendizagem no Ensino Superior significou compreender o 
“como” se fala e não somente “o que” é relatado. São as 
emoções e as simbologias presentes nas narrativas que 
possibilitaram o contato com os sentidos subjetivos.

Os resultados da pesquisa confirmam a influência do 
trabalho docente sobre a constituição de sentidos subjetivos 
de estudantes do Ensino Superior. Nesse caso, destacam-se 
indicadores que favorecem a constituição de sentidos sub-
jetivos que permeiam a qualidade do relacionamento entre 
professores e alunos, tais como generosidade, respeito, 
ética, inteligência, flexibilidade, conhecimento, criatividade, 
dentre outros.

O processo educativo é constituído por momentos de 
troca e de crescimento pessoal e profissional. Essa relação 
dialética entre estudantes e professores tem como pano de 
fundo o contexto sócio-histórico-cultural e as características 
individuais de cada um deles. E quando se faz referência à 
relação dialética, afirma-se que, pelos resultados da pesqui-
sa, o docente também é influenciado pelos estudantes na 
constituição dos sentidos subjetivos no ambiente educativo, 
no contexto da sala de aula e no cotidiano da universidade. 
Outro aspecto importante é a dialética presente na questão 
profissional, em que o professor participa da formação dos 
estudantes e estes mobilizam os professores na busca do 
crescimento e do aperfeiçoamento da profissão docente.

O aprendizado e o desenvolvimento do estudante 
no decorrer do processo educativo não acontecem pela 
simples presença de professor e de estudantes no mesmo 
ambiente físico. É preciso que exista interação entre ambos, 
que haja troca de experiências e respeito às diferenças e, 
principalmente, que seja estabelecido um vínculo entre os 
sujeitos da educação. Esse vínculo precisa ser fortalecido 
e consolidado em todos os encontros, e ser marcado pelo 
incentivo e pela motivação dos professores. Essas atitudes 
não estão vinculadas a nenhum conhecimento teórico. São 
valores subjetivos envoltos em emoções, relacionamentos, 
desejos e histórias de vida de cada indivíduo.

Os resultados encontrados corroboram com outros 
autores (Souza, 2004; Placco, 2004) sobre a importância do 
bom relacionamento entre professores e estudantes. Rela-
cionamento que não está somente nos eventos sociais, mas 
nas atitudes de aproximação e de interesse do professor 
com os aspectos individuais e singulares dos estudantes e 
a vinculação entre eles. A disposição do professor em aju-
dar foi apontada como uma das principais características 
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do bom professor e um dos pontos mais marcantes da vida 
acadêmica.

Cabe aqui registrar que os resultados da presente 
pesquisa possibilitam uma compreensão mais sistema-
tizada da constituição de sentidos subjetivos no processo 
de ensino e aprendizagem no Ensino Superior, e também 
apontam a necessidade de um trabalho de pesquisa mais 
amplo, integrando de forma mais aprofundada as narrativas 
de estudantes e de professores. Outros estudos sobre essa 
temática podem ser realizados como, por exemplo, a utiliza-
ção dos procedimentos metodológicos de investigação, em 
forma de estudo longitudinal, viabilizando a compreensão de 
como os sentidos subjetivos são constituídos ao longo do 
curso de graduação e quais aspectos do trabalho docente 
estariam mais fortemente envolvidos nesse processo.
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“Faz de conta que as crianças já cresceram”:  
o processo de transição da Educação Infantil  

para o Ensino Fundamental
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Resumo
O objetivo desta pesquisa foi analisar a transição da Educação Infantil (EI) para o Ensino Fundamental (EF) da perspectiva de crianças e 
professoras. O trabalho de campo foi realizado em duas fases: a primeira com uma turma de EI; a segunda com uma turma de EF, na qual quatro 
das dez crianças acompanhadas na EI foram matriculadas. Os procedimentos utilizados foram: observação do cotidiano escolar, entrevistas 
com as professoras e as crianças, análise documental e questionário com os pais. Os resultados indicaram poucos cuidados com a transição 
em ambas as instituições; à desarticulação e descontinuidade do trabalho pedagógico, as crianças respondem deformas diversas: ajustam suas 
condutas às exigências do novo contexto escolar, burlam-nas, cobram o cumprimento das promessas de tempo para brincar; algumas crianças 
externalizam sofrimento psíquico, ao qual as professoras reagem timidamente. Por meio de revisão bibliográfica, evidenciou-se a recorrência dos 
problemas encontrados nesta pesquisa, o que nos leva a reafirmar a importância de reflexões sobre as articulações entre a EI e o EF, à luz da 
Teoria Histórico-Cultural e indicar a necessidade de debates sobre qual é o projeto brasileiro para a infância.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Educação Infantil; escola. 

“Pretend you’ve grown up”: the transition process from Childhood Education to Elementary School
Abstract
This research aimed to analyze the transition from Childhood Education (Educação Infantil - EI) to Elementary School (Ensino Fundamental - EF) 
from the teachers’ and the children’s perspective. The fieldwork was conducted in two phases: the first with a group of EI; the second with a group of 
EF, in which 4 of the 10 children followed in IE were enrolled. The procedures used were as follows: observation of the school day-by-day; interviews 
with the teachers and the children; documental analysis and questionnaire for the parents. The results indicated a lack of care regarding the transition. 
To the disarticulation and lack of continuity in the pedagogical work, children respond according to several tendencies: they adjust their behavior to the 
rules of the new school context, break them, ask to keep their playtime promises; some children externalize a psychic suffering, which the teachers 
react to in a shy manner. Based on the bibliographical review, it was possible to compare these results to other researches on the new EF, showing the 
recurrence of the issues found in our work. Therefore, the importance of discussing of articulation between EI and EF is reaffirmed from a Historical-
cultural theory point of view, which indicates the need for debating on what our project for childhood really is.
Keywords: Elementary school; early childhood education; school.

“Se hace de cuenta que los niños ya han crecido”: el proceso de transición de la 
Educación Infantil para la Enseñanza Fundamental

Resumen
El objetivo de esta investigación fue analizar la transición de la Educación Infantil (EI) para la Enseñanza Fundamental (EF) de la perspectiva 
de niños y profesoras. El trabajo de campo fue realizado en dos fases: la primera con un grupo de EI; la segunda con un grupo de EF, en la cual 
cuatro de los diez niños acompañados en la EI fueron matriculadas. Los procedimientos utilizados fueron: observación del cotidiano escolar, 
entrevistas con las profesoras y los niños, análisis documental y cuestionario con los padres. Los resultados indicaron pocos cuidados con la 
transición en ambas instituciones; a la desarticulación y discontinuidad del trabajo pedagógico, los niños responden de formas diversas: ajustan 
sus conductas a las exigencias del nuevo contexto escolar, se burlan, cobran el cumplimiento de las promesas de tempo para jugar; algunos niños 
externalizan sufrimiento psíquico, al cual las profesoras reaccionan tímidamente. Por medio de revisión bibliográfica, se evidenció la recurrencia 
de los problemas encontrados en esta investigación, lo que nos lleva a reafirmar la importancia de reflexiones sobre las articulaciones entre la EI 
y el EF, a la luz de la Teoría Histórico-Cultural e indicar la necesidad de debates sobre cuál es el proyecto brasileño para la infancia.
Palabras clave: Enseñanza fundamental; educación infantil; escuela. 
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Introdução
A Lei nº 11.274(2006) instituiu o Ensino Fundamental 

de nove anos (EF), ampliando a sua duração através da an-
tecipação da idade de matrícula das crianças nas escolas, 
que, a partir de então, deve ocorrer aos seis anos.  Fato 
relativamente recente na educação brasileira, o novo EF 
requer mudanças organizacionais, estruturais, curriculares 
e de gestão em todos esses âmbitos, ao mesmo tempo em 
que novas questões são colocadas em pauta, revigoram-se 
temas bastante antigos no campo educacional. Este é o 
caso dos cuidados a serem tomados no processo de ingres-
so das crianças em suas novas escolas, aspecto destacado 
já há mais de 15 anos pelo Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (Brasil, 1998):

A passagem da educação infantil para o ensino fundamental 
representa um marco significativo para a criança podendo 
criar ansiedades e inseguranças. O professor da educação 
infantil deve considerar esse fato desde o início do ano, 
estando disponível e atento para as questões e atitudes que 
as crianças possam manifestar. Tais preocupações podem 
ser aproveitadas para a realização de projetos que envolvam 
visitas a escolas de ensino fundamental; entrevistas com 
professores e alunos; programar um dia de permanência em 
uma classe de primeira série. É interessante fazer um ritual 
de despedida, marcando para as crianças este momento 
de passagem com um evento significativo. Essas ações 
ajudam a desenvolver uma disposição positiva frente às 
futuras mudanças demonstrando que, apesar das perdas, há 
também crescimento (Ministério da Educação e do Desporto, 
& Secretaria de Educação Fundamental, 1998, p.84).

Este processo também é enfatizado nos documentos 
do Ministério da Educação publicados com a finalidade de 
orientar a implantação do novo EF. Os excertos a seguir 
ilustram esta questão:

Os processos educativos precisam ser adequados à faixa 
etária das crianças ingressantes para que a transição da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental aconteça 
sem rupturas traumáticas para elas (Ministério da Educação 
[MEC], 2004a, p.2).

É necessário que o sistema escolar esteja atento às situações 
envolvidas no ingresso da criança no EF, seja ela oriunda 
diretamente da família, seja da pré-escola, a fim de manter os 
laços sociais e afetivos e as condições de aprendizagem que 
lhe darão segurança e confiança. Continuidade e ampliação 
– em vez de ruptura e negação do contexto socioafetivo e 
de aprendizagem anterior – garantem à criança de seis anos 
que ingressa no EF o ambiente acolhedor para enfrentar os 
desafios da nova etapa (MEC, 2004b, p.20).

É necessário assegurar que a transição da Educação Infantil 
para o Ensino Fundamental ocorra da forma mais natural 
possível, não provocando nas crianças rupturas e impactos 

negativos no seu processo de escolarização (Brasil, 2004b, 
p.22).

Apesar de ser um tema antigo, o processo de 
transição e seus impactos na vida das crianças é ainda 
escassamente estudado na literatura científica brasileira. 
Realizamos duas pesquisas bibliográficas, concomitante-
mente à pesquisa de campo. Na primeira (Rocha, Martinati, 
& Santos, 2012), buscamos trabalhos publicados na Biblio-
teca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTD) 
sobre o EF de 9 anos, com um recorte temporal de 2006 
a 2011 e utilizando os descritores “ensino fundamental de 
nove anos” e “escola de nove anos”. Compusemos nosso 
corpus com os trabalhos que elegessem o tema de maneira 
nuclear e relacionado à criança de seis anos; 26 trabalhos 
foram analisados em profundidade.  Desses, apenas dois 
(7,69%) ocuparam-se da transição da EI para o EF (Neves, 
2010; Motta, 2010). Na segunda pesquisa bibliográfica, bus-
camos trabalhos no mesmo banco de dados que tratassem 
do processo de ingresso em instituições escolares. Para tal, 
utilizamos o descritor “adaptação escolar”, localizando 244 
pesquisas. Dessas, apenas três abordavam o tema, sendo 
um referente ao ingresso na creche (Pantalena, 2010) e dois 
referentes à transição da EI para o EF (Pizato, 2010; Santos, 
2006).

Essa lacuna, em nossa perspectiva, ratifica a ne-
cessidade de maior aprofundamento sobre o assunto; a 
isto nos propomos neste artigo, a partir da formulação das 
seguintes questões: como tem se constituído a transição da 
EI para o EF de nove anos? As proposições e os alertas 
que destacamos nos documentos repercutem nas práticas 
construídas nas unidades escolares? Buscamos respondera 
essas perguntas fundamentando-nos no material empírico 
produzido pela pesquisa de campo, analisado à luz da Psi-
cologia Histórico-cultural, destacando-se seus aportes sobre 
o desenvolvimento humano, a centralidade do conceito de 
mediação e a importância do ingresso na escola. Explorare-
mos mais detidamente estes pontos teóricos a seguir.

O desenvolvimento infantil e o ingresso na escola, 
na perspectiva Histórico-cultural

Assim como em outros modelos da Psicologia, na abor-
dagem Histórico-cultural encontramos esforços para a siste-
matização das mudanças que ocorrem ao longo do ciclo vital, 
ou seja, esforços de periodização do desenvolvimento huma-
no; porém, aqui, os períodos são demarcados por atividades 
culturalmente situadas e não por características intrínsecas 
dos sujeitos, como ocorre em vertentes psicológicas natura-
listas. Sendo assim, os períodos possíveis são determinados 
pelo meio, ou melhor, por aquilo que Vigotski (1996) chamou 
de situação social do desenvolvimento, definindo-a como

[...] o ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas 
que se produzem no desenvolvimento durante o período de 
cada idade. Determina plenamente e por inteiro as formas e a 
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trajetória que permitem à criança adquirir novas propriedades 
da personalidade, já que a realidade social é a verdadeira 
fonte de desenvolvimento, a possibilidade de que o social se 
transforme em individual. Portanto, a primeira questão que 
devemos resolver ao estudar a dinâmica de alguma idade, 
é esclarecer a situação social do desenvolvimento. (p.264).

São as situações sociais, portanto, que vão conduzir 
o curso de transformações pelas quais todo sujeito passa 
e a entrada das crianças na escola constitui-se numa situ-
ação social de especial relevância. Em vários trabalhos de 
A. R. Leontiev e D. B. Elkonin (por exemplo, Leontiev, 2001 
e Elkonin, 1998) o ingresso na escola é explorado a partir 
do conceito de atividade. Os referidos autores argumentam 
que cada estágio do desenvolvimento é marcado por uma 
atividade principal, definindo-a como “[...] a atividade cujo 
desenvolvimento governa as mudanças mais importantes 
nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da per-
sonalidade da criança, em certo estágio de seu desenvol-
vimento.” (Leontiev, 2001, p.65). A atividade principal está 
relacionada, especialmente, com aspectos qualitativos: não 
é considerada necessariamente atividade principal aquela 
deque os sujeitos mais se ocupam, mas a que promove as 
mais importantes mudanças em suas personalidades.

No modelo teórico em foco, o ingresso na escola 
constitui um momento de passagem de um período de de-
senvolvimento para outro, promovendo-se o deslocamento da 
atividade principal que marca o período pré-escolar – a brinca-
deira (mais especificamente, os jogos de faz-de-conta) – para as 
atividades de estudo. O início da vida escolar é, portanto, um 
marco no desenvolvimento psicológico. Porém, é importante 
lembrar que, conforme assume Vigotski, a vivência da crian-que, conforme assume Vigotski, a vivência da crian-
ça, a forma pela qual ela toma consciência e se relaciona com 
certo acontecimento, pode ser bastante variável e “uma ocor-
rência qualquer no meio ou uma situação qualquer influencia-
rá a criança de formas diferentes, dependendo de como [...] 
compreende seu sentido e significado” (Vinha, & Welcman, 
2010, p. 688). Assim, o ingresso na escola e a assunção do 
estudo ao estatuto de atividade principal podem ter efeitos di-
ferentes para cada sujeito. Considerando-se que a produção 
de sentidos e a compreensão de significados não se realizam 
de maneira individual e isolada das relações sociais, pode-
mos afirmar que a variabilidade das vivências é condicionada 
por características da própria criança e pelas mediações que 
as pessoas que a cercam realizam.

Embora a teoria Histórico-cultural não seja menciona-
da nos trechos dos documentos que apresentamos no início 
deste artigo, podemos dizer que as orientações alinham-se 
com a tese geral de que as mediações fazem diferença nos 
modos como as crianças vivenciam a transição. Nestas 
orientações, podemos deduzir dois eixos de trabalho: (i) a 
construção de situações de diálogo, a partir das quais cada 
professor mostre-se “disponível e atento para as questões 
e atitudes que as crianças possam manifestar” e (ii) o pla-
nejamento de estratégias intencionalmente voltadas para o 
tema, por exemplo, na EI,  “realizar projetos que envolvam 
visitas a escolas de ensino fundamental”, “entrevistas com 

professores e alunos [das novas escolas]”, “fazer um ritual 
de despedida”; no EF, “reorganizar a sua estrutura, as for-
mas de gestão, os ambientes, os espaços, os tempos, os 
materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o pla-
nejamento e a avaliação, de sorte que as crianças se sintam 
inseridas e acolhidas num ambiente prazeroso e propício à 
aprendizagem”. Na organização desse cotidiano, destaca-se 
a importância da atividade lúdica para a construção de um 
percurso menos descontínuo para o desenvolvimento psico-
lógico infantil.

Argumenta-se que, embora a alfabetização (impor-
tante e preponderante foco do trabalho pedagógico no EF) 
deva receber atenção sistemática nos currículos escolares, 
a constituição humana é mais ampla do que a aquisição de 
um conhecimento específico. Assim, afirma-se ser impor-
tante oferecer-lhe atividades mais estruturadas de estudo e 
atividades lúdicas, tanto no ano final da Educação Infantil, 
quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos ter-
mos da teoria Histórico-cultural podemos dizer que se trata 
de criar as melhores condições possíveis para que a tran-
sição das atividades principais – das brincadeiras para o 
estudo – ocorra de forma gradual e cuidadosa.

Método
O objetivo da pesquisa foi analisar a transição da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental da perspec-
tiva de crianças e professoras. Organizamos o trabalho de 
campo em duas fases:

•	Fase I (2º semestre de 2011): realizada com uma 
turma de uma Escola Municipal de Educação Infantil 
– EMEI, do município de Campinas (SP), composta 
por 15 crianças de 5 e 6 anos de idade e sua profes-
sora. Deste grupo, 10 crianças ingressariam no EF 
em 2012.

•	Fase II (1º semestre de 2012): realizada junto a 
uma turma de 1º ano de uma Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF), próxima da EMEI; para 
esta turma foram encaminhadas cinco crianças do 
grupo acompanhado na EI.

Os instrumentos usados foram: (i) questionário com 
os pais, para acessarmos informações sobre idade, profis-
são e nível de escolaridade; (ii) observação do cotidiano es-
colar, com registros em videofilmagens, no diário de campo 
e fotografias; (iii) entrevistas com as duas professoras; (iv) 
entrevistas com as crianças, com produção de desenhos, 
leitura e comentários de histórias a respeito do ingresso na 
escola, conversas sobre o tema e (v) análise documental 
dos projetos pedagógicos das duas escolas.

Buscamos utilizar diferentes instrumentos que privile-
giassem várias formas de expressão das crianças, num es-
forço para acessar as significações produzidas por elas so-
bre o processo de transição escolar. Esta decisão decorreu 
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do reconhecimento de que a pesquisa com esta faixa etária 
apresenta vários desafios, especialmente quando se propõe 
que discorram sobre temas (e não apenas se registra o que 
elas enunciam naturalmente); um deles é a necessidade de 
se manter um clima informal e de atenuar, no limite máximo 
possível, a hierarquia existente entre adultos e as crianças.

As entrevistas com as crianças foram grupais, em ar-
ranjos compostos por quatro crianças (em média), por consi-
derarmos que, assim, elas se sentiriam mais à vontade para 
se expressarem, poderiam ouvir pontos de vista diferentes, 
abrindo maior leque de diálogos e interações, muito próximas 
das situações de seu cotidiano.

A seguir, apresentaremos os resultados de nosso 
trabalho.

Resultados 
Optamos por organizar os resultados em torno dos 

dois eixos explicitados nas prescrições dos documentos: (i) 
o que fazem/dizem as professoras quanto ao processo de 
transição e (ii) adesão/resistências das crianças e (iii) pro-
fessoras e crianças: sentimentos em foco. 

O que fazem/dizem as professoras

A abordagem do tema “a nova escola” na EMEI 
ocorreu em dois dias durante o período de observação. No 
primeiro dia da pesquisa, em 7 de outubro de 2011,a profes-
sora Suelen1 menciona rapidamente a saída das crianças 
da EI em futuro próximo, ao explicar para elas a presença da 
pesquisadora. O tema volta a ser focalizado apenas no dia 
29 de novembro. A seguir, apresentamos estas situações.

07/10/2011

Professora Suelen: Então, deixa a pro conversar 
com vocês. A Adriana vai fazer uma pesquisa da faculdade 
que ela faz. Ela escolheu a EI, que são vocês, para poder 
fazer essa pesquisa, porque depois alguns alunos daqui vão 
lá para a 1ª série, né, que é a escola de nove anos.

Luiz [olhando para a pesquisadora]: Não tô enten-
dendo o que ela tá falando.

Professora Suelen: O que vai acontecer Luiz...Ela 
vai filmar, ela vai fazer umas fotos e ela vai ver o que tá 
acontecendo aqui na sala, como é o trabalho que é feito 
aqui. Certo? Então, vocês não se preocupem... Ela vai estar 
filmando, vai estar vendo vocês pintando, fazendo atividade, 
tudo o que a gente faz nessa sala ela vai estar olhando, por-
que ela está muito curiosa pra saber o que acontece aqui.

29/11/2011

Neste dia, em duas situações a transição foi nova-
mente abordada. Primeiro, a professora Suelen diz para a 

1    Todos os nomes dos participantes são fictícios.

pesquisadora que a listagem indicando as escolas para as 
quais os alunos iriam já se encontrava afixada na escola. 
Essa informação foi dada em voz alta, de modo que as crian-
ças puderam ouvi-la. Elas, entretanto, não fazem nenhuma 
pergunta, nem são convidadas a participar do diálogo.

Algum tempo depois, a pesquisadora pergunta à pro-
fessora se a escola realiza festa de encerramento do ano 
letivo e/ou alguma atividade especial para a despedida das 
crianças da EI. A professora diz:

Professora Suelen: A gente não queria fazer. [...] 
nós já fazemos a festa da família para valer por todas. Ficou 
combinado que era só festa da família.

Ou seja, a equipe pedagógica desta EMEI havia 
abolido festas comemorativas como dia das mães, dia dos 
pais etc. e optado por realizar apenas a festa da família, um 
evento realizado no mês de setembro, no qual mostram-se 
aos pais as  atividades realizadas pelas crianças, com apre-
sentações.

No mesmo dia, a coordenadora pedagógica da EMEI 
soube que a pesquisadora estava encerrando sua pesquisa 
de campo, mas que se houvesse festa de encerramento e/ou 
formatura voltaria;imediatamente, a coordenadora disse que 
haveria a festa.No final do dia, a pesquisadora comentou 
com a professora Suelen a incongruência das informações; 
esta explicou que quando a equipe decidiu realizar ape-
nas a festa da família a coordenadora pedagógica estava 
afastada e, por isso,não sabia dessa decisão. Assim, muito 
provavelmente por influência da pergunta da pesquisadora, 
a festa de encerramento foi realizada às pressas, no dia 13 
de dezembro de 2011; todas as turmas foram reunidas no 
pátio da escola, cada uma apresentou uma música, depois 
formou-se um coral das crianças, professoras e funcioná-
rios, acompanhadas por violões, tocados por duas professo-
ras, a diretora e o segurança. No final, ofereceu-se suco e 
bolo aos pais. A diretora explicou que a festa comemorava o 
encerramento do ano; não houve qualquer menção à saída 
das crianças da EMEI e ingresso na EMEF e/ou qualquer 
ação que funcionasse como recurso para valorizar aquele 
momento importante nas suas vidas.

Na entrevista realizada com a professora Suelen, ao 
ser indagada sobre quais investimentos eram feitos na EMEI 
relativos à transição, ela respondeu que:

Professora Suelen: A única coisa que a gente faz é 
falar: “Ó, você... É seu último ano nessa escola. Você já vai 
pra outra escola. Lá vai ter diferença sim nas atividades”. E 
eles... Mesmo os pais acabam falando: “Ah, lá [no EF] você 
vai aprender a ler e a escrever”. É o que a gente escuta 
muito. Daí eu falo: “Lá vocês não vão ter a quantidade de 
brincadeiras que vocês têm aqui, vocês vão ter algo a mais”. 
[...] É mais agora no final do ano, porque eles já sabem que 
vão pra outra escola. Mas não que a gente fique aguçando, 
para eles acabarem até sofrendo... Porque tem criança que 
é um pouco mais ansiosa [...]. Eu acho que eles estão as-
sim... Meio que indiferentes [...].

Deste trecho destacamos três aspectos: na abor-
dagem da transição focaliza-se o estreitamento das brin-
cadeiras no futuro escolar, concomitante à valorização da 
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alfabetização; a divisão de responsabilidades com os pais 
das crianças para informá-las sobre as mudanças iminentes, 
ao que parece executadas por escola e família em direção 
sintônica; o entendimento da professora de que falar mais 
sobre o assunto pode ter efeitos ruins sobre seus alunos, o 
que esclarece-nos melhor a predominância de silêncio.

Na EMEF, as ações para o ingresso das crianças 
restringiram-se ao encurtamento do período de permanên-
cia na escola nos dois primeiros dias, encerrando-se as 
aulas às 9h30min. No primeiro dia, ocorreu a apresentação 
das regras da escola para os pais/responsáveis e crianças, 
todos reunidos na sala de aula:

Professora Márcia [escreve na lousa “7 horas” e 
diz]: Aí vocês levantam, escovam os dentes. Faz xixi? [...]. 
Faço xixi, escovo os dentes. Então [na escola] eu só vou 
poder ir ao banheiro às 8 horas [escreve “8 horas”]. Antes 
disso eu posso ir ao banheiro?

Crianças: Não!
Após a explicação, a professora pergunta a seus 

alunos quais são seus nomes e os das escolas de EI que 
frequentaram no ano anterior. Esta foi uma das poucas situ-
ações em que houve menção a experiências educacionais 
anteriores das crianças.

Professora Márcia: Tem recreio aqui? Tem um pou-
quinho de recreio. Não é como na escola de ensino infantil 
que tem bastante, né? E aqui também tem parque. Esse ano 
a gente tem um parque novo... Fica lá embaixo. Só que, por 
enquanto, tá ocupado [diz em voz baixa, para a pesquisado-
ra: “Para variar”]. Tá cheio de carteira [carteiras estragadas 
foram empilhadas no parque à espera de remoção], mas 
eles vão tirar tudo para a gente poder usar. Nos primeiros 
dias eu gostaria de muita atenção: horarinho, nove e meia? 
Nove e vinte cinco eu [representando os adultos que virão 
buscar os alunos] estou no portão. Por quê? Porque a an-
siedade da saída de ir embora, de não ver a mãe, traz essa 
expectativa. Alguém vai dormir na escola? Não tem tempo 
pra dormir não e nem vai almoçar na escola, porque não tem 
comida para todo mundo. [...]. Fiquem tranquilos: às vezes, 
a mamãe vem buscar de carro, às vezes, o trânsito lá está 
difícil, atrasa uns minutinhos. Mas a professora Márcia está 
aqui com vocês, combinado? É pra chorar? Não, mamãe já 
vem! Mas aí, a Professora Márcia vai pedir pras mamães no 
primeiro dia não atrasar, porque cria ansiedade e excitação. 
Então combinado? A mamãe vai chegar sempre cedo até a 
criança se sentir segura.

Quando questionamos a professora sobre o proces-
so de transição ela explicou:

Professora Márcia: [...] houve essa preocupação de 
como fazer essa transição sem que haja ruptura da EI para 
o EF [...] deveria sempre existir essa preocupação, inclusive 
uma integração maior dos professores da EI com os profes-
sores do EF, principalmente com as professoras de 1º ano.

Pesquisadora: Mas existe algo na prática? Ou por 
enquanto não?

Professora Márcia: Ainda não está acontecendo. [...] 
Eu busco as orientações, né? Busco conhecer a criança que 
vem da EI, qual é a expectativa dessa criança, como é que 

ela vem, como é que ela espera [que seja o primeiro ano], 
a gente até faz brincadeiras pra resgatar isso das crianças. 
Eu vou trabalhando conforme as expectativas. [Além disso] 
a gente faz a avaliação diagnóstica. É uma avaliação, são 
atividades [que indicam] em que fase da alfabetização ela 
está, e aí a gente vai fazendo os agrupamentos e eu vou 
propiciando a essas crianças atividades diferenciadas.

Professora Márcia [dirigindo-se à pesquisadora]: 
Eles estavam acostumados na outra escola [...] Eu não 
consigo entender isso, Adriana. [...]. Eu acho que tem que 
respeitar, a criança tem que ter um espaço... Então é uma 
coisa que eu discordo, vou me aposentar e não vou abrir a 
cabeça desse povo.

Apesar das preocupações que a professora manifes-
ta, seus investimentos concretos na direção de superar os 
problemas no processo de transição foram bem escassos. 
Existe preocupação com a falta de espaço para as crianças 
brincarem e com o que nomeou como “descaso do sistema 
de ensino”, que integrou a criança de seis anos sem oferecer 
subsídios necessários aos professores que atuam com elas. 
Salientou problemas quanto ao mobiliário inadequado para 
as crianças, ressalvando que esta medida foi necessária, 
pois a sala do 1º ano, no período vespertino, era ocupada 
por alunos de 9º ano:

Professora Márcia [na reunião de pais]: Então, para 
os nossos de 1º ano essa carteira é ruim [...] só que [traz] 
menos problemas para a criança do 1º ano que para as do 9º 
ano, porque as pernas são altas e a carteira [para crianças 
menores] não dá.

Subvertendo as regras sobre “como sentar correta-
mente”, as crianças criaram formas de adaptação em rela-
ção ao mobiliário, ajoelhando-se nas carteiras, ficando em 
pé enquanto faziam suas tarefas, sentando em cima das 
próprias pernas para ficarem mais altas... Constantemente 
eram censuradas.

Professora Márcia: Senta direito Isabela. Nossa, eu 
vou ter que ensinar de novo como eu sento? Olha as crian-
ças com as costinhas sem encostar! Isso pode dar dor nas 
costas depois.

Adesões/resistências das crianças 

As entrevistas realizadas com as 10 crianças da 
EMEI evidenciam que elas assumem de modo bastante 
consistente que a nova escola é lugar de aprender a ler e a 
escrever e mostram-se dispostas a viverem esta nova expe-
riência. Quando pedimos a elas que dissessem o que fariam 
se pudessem escolher entre ficar na EI ou ir para o EF, todas 
as crianças disseram que preferiam ir para a nova escola. 
As razões que apresentam giram em torno das expectativas 
de que farão novos amigos, aprenderão mais e não apenas 
“coisas de bebezinhos”, conforme disse Ingrid, uma das 
crianças. Quando foram questionadas sobre quem/o que 
escolheriam – caso pudessem fazer isso - para levar da EI 
para o EF, 70% escolheriam um ou mais amigos e 60% o 
parquinho e os brinquedos.
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Apesar da adesão e valorização consensual sobre a 
importância do que aprenderiam na nova escola, ao longo 
dos dois primeiros meses de frequência na escola de EF, as 
quatro crianças que acompanhamos, incansavelmente, fize-
ram solicitações de oportunidades para brincarem. Rafael 
foi quem mais se empenhou neste campo.

06/02/12 - Durante a apresentação da professora de 
Educação Física

Rafael: Vai ter jogo aqui?
No fim da aula, antes de ir embora, Rafael questiona 

a professora Márcia se poderia brincar no parque, mas ela 
não responde.

07/02/12 - Durante a aula
Rafael: Professora Márcia, nós vamos brincar hoje 

no parquinho?
Professora Márcia: Sabe por que não dá pra ir ao 

parquinho ainda? Vocês olharam lá? Nós estamos com mui-
to material da escola que está quebrado: mesinha, cadeira, 
armário. Pra poder receber vocês e a classe estar com a 
carteirinha boa, precisava levar o material [quebrado] lá pro 
parquinho. Quando tirarem o material lá do parquinho, aí nós 
podemos ir lá, porque agora tá muito cheio e não dá pra 
gente nem brincar lá. Mas a gente depois pode fazer uma 
brincadeira no pátio, na quadra, tá? 

Rafael: Já tiraram as carteiras de lá?
Professora Márcia: Não tiraram as carteiras de lá.
Rafael: Ainda não?
Professora Márcia: Ainda não, tá?
Rafael faz cara de desapontado e após um tempo 

questiona novamente:
Rafael: Pode brincar um pouco, Professora Márcia?
Professora Márcia: Não podemos brincar. Nós po-

demos brincar aqui na sala?
Crianças: Não, lá fora.
Rafael: Só um pouquinho...
Professora Márcia: Mas não dá, o pessoal tá to-

mando lanche. Nós vamos combinar o dia do parque. Vocês 
entraram lá por baixo, viram lá um lugar que tinha um par-
quinho?

Rafael: Não vi.
Professora Márcia: Não viu o parquinho?Lá embai-

xo tem o parquinho. É super legal.
08/02/12 - Aula de Educação Física
Rafael: Hoje a gente vai no parquinho!
Professora Silvana: Não, porque na aula de Educa-

ção Física tem que mexer o corpo.
08/02/12 - Após o recreio
Rafael: E brincar? [após a professora Márcia dizer 

aos alunos que não era para guardar o estojo, pois continu-
ariam a ter aula após o recreio].

08/02/12 - Na realização da atividade
Rafael: Professora Márcia, nós vamos brincar hoje? 

[A professora não escuta ou ignora a pergunta de Rafael].
Como respostas a essas perguntas sobre as possibi-

lidades de brincar, as crianças recebiam, na maior parte das 
vezes, negativas ou evasivas. Em razão disso, subvertiam 
a regra estabelecida de que no espaço da sala de aula não 

podiam brincar, constatada nas manifestações de episódios 
lúdicos de curtíssima duração. Foi assim que, durante o 
período de observação, estojos foram transformados em 
aviões, lápis em injeção, espadas e baquetas de bateria, 
tesouras transformadas em espadas, tubos de cola em tele-
fone celular, microfone e em pino de boliche; pastas viraram 
violão, palitos para a Matemática viraram instrumento de 
examinar gargantas, sorvetes etc.; as crianças com seus 
corpos imitaram borboletas, a Barbie, robôs, gatinhos... Inú-
meras operações de substituições de significados, típicas 
dos jogos de faz-de-conta foram registradas. Nem sempre 
a professora viu essas brincadeiras; quando isto ocorreu, 
repreendeu seus alunos:

Professora Márcia: Rodrigo, eu vou mudar os dois 
de lugar. Aqui não é horarinho de brincar agora. Horarinho 
de brincar, eu vou falar: “Agora é hora de brincar”. Agora 
não é hora de brincar, agora é hora de prestar atenção que 
a gente tem que aprender bastante coisa diferente. É um 
pouquinho diferente da EMEI, CEMEI...

Professora Márcia: Bruno... É batuque? É escola de 
samba aqui? Barulho não [quando viu a criança batendo o 
lápis na carteira].

Professora Márcia: Vamos parar de brincar Rodrigo, 
com o lápis e a cola? Cola é brinquedo? [...] Essa cola, esse 
tubo aí é o que? É celular por acaso? Não! Vamos prestar 
atenção? Vamos?

Professoras e crianças: sentimentos em foco

Iniciamos este tópico retomando o que disse a pro-
fessora Suelen sobre os receios que tem e que limitam suas 
iniciativas de conversar sobre a finalização da vida das 
crianças na EMEI e seu futuro ingresso na EMEF: “[...] não 
que a gente fique aguçando, para eles acabarem até sofren-
do... Porque tem criança que é um pouco mais ansiosa [...]. 
Eu acho que eles estão assim... Meio que indiferentes [...]”. 
A mesma estratégia adotada por Suelen de silenciar e fazer 
silenciar quando se trata da dimensão afetiva é identificada 
na forma como a Márcia conduz certas situações:

Professora Márcia: A Ana Júlia estudava no Estado, 
né, Ana Júlia? E agora ela veio pra gente. Lógico, quase um 
mês na outra escola, ela vai sentir. Ana Júlia, tá chorando 
por quê? Você quer sua mãe? Eu também quero a minha, 
como é que eu vou fazer? [...]. Vamos Ana Júlia, copia isso 
rapidinho, para de chorar. Choro não adianta, molha cader-
no, rasga a folha.

Outra criança da turma, Sônia, teve um comporta-
mento inesperado. Nos primeiros dias de aula, sentou-se 
perto de suas amigas da EMEI e parecia tranquila. Após 
um mês de aula, a professora colocou-a sentada ao lado 
de Rafael (vindo da mesma EMEI) formando com ele uma 
dupla, nas carteiras agrupadas de duas em duas. Ao longo 
da jornada escolar Sônia estava abatida, parecia ansiosa, 
mordendo os lábios, mexendo as mãos constantemente e 
esfregando os olhos, para enxugar as lágrimas.

Rafael: Ela tá chorando.
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Professora Márcia: Ela não tá chorando. Se ela qui-
ser chorar ela vai, mas eu já combinei com ela.

A professora Márcia relata que conversou com a mãe 
de Sônia sobre esses episódios de choro e ambas concluí-
ram que ela passou a chorar “só para chamar atenção por-
que ela quer a mãe” e que a melhor estratégia a ser adotada 
seria ignorar este comportamento; o argumento usado para 
estas conclusões foi o de que no período de adaptação à 
EMEI,Sônia também tinha chorado, durante vários dias.

A informação de que estes sinais de sofrimento na 
adaptação já haviam ocorrido na trajetória da criança, de 
nosso ponto de vista, deveria ser tomada como um elemento 
a ser considerado no ingresso de Sônia na nova escola, de 
modo a evitar que a experiência de dor psíquica se repetis-
se ou para buscar atenuá-la. Merece ser destacado que a 
informação de que Sônia teve dificuldades no momento de 
ingresso na EI só surge quando os problemas de ingresso 
na EF se explicitam. 

Revendo as videogravações e analisando os momen-
tos da primeira semana de aula e após um mês, verificamos 
que a mudança mais evidente na turma foi o início dos agru-
pamentos em sala de aula, que são um aspecto importante 
para a interação das crianças, mas que no caso de Sônia, 
talvez não tenha funcionado bem.  Nas filmagens, é possível 
perceber que, apesar de sentar junto com o colega designa-
do pela professora, Sônia não conversa com ele nenhuma 
vez; ou seja, os benefícios que se espera que a formação 
de duplas traga para as interações entre as crianças não se 
concretizam neste caso.

Analisando as respostas dadas pelas crianças nas 
entrevistas e na produção de desenhos na EI e no EF, 
identificamos que Sônia foi a única que mudou de opinião 
sobre o que disse em 2011 (quando estava na EI) e em 2012 
(quando estava no primeiro ano do EF e já conhecia, concre-
tamente, o cotidiano escolar).

Em 2011

21/11/11 
Pesquisadora: Se pudesse escolher, o que você 

preferia: ficar na EI ou ir para o EF?
Sônia: [Prefiro ir para] a escola nova. Porque lá eu 

vou ter amigos legais. Vou aprender a ler, vai aprender a 
escrever. Vou aprender matemática também.

[...] Eu acho que a minha nova escola vai ser bem 
legal! Eu acho que vai ter quadra, mas quadra mais legal! 

23/11/11 
Sônia (explicando o desenho que fez sobre a nova 

escola): [Sou eu] Entregando o caderno pra professora.
Pesquisadora: E o que você vai fazer com esse ca-

derno?
Sônia: Fazer tarefa!

Em 2012

06/03/12 
Pesquisadora: Se pudesse escolher, você preferia 

ficar nesta escola ou ficar na outra (EI)?
Sônia: [Preferia ter ficado] na outra escola.
Entrevistadora: Por quê?
Sônia: Porque é legal... Mas essa aqui também é 

legal.
Entrevistadora: Mas você gostava mais da outra 

escola?
Sônia: [silêncio] Mas estou me acostumando com 

essa...

13/03/12
A pesquisadora pediu que Sônia procurasse explicar 

o motivo dela ter chorado em alguns momentos e ela res-
pondeu:

Sônia: Porque tem gente que me assusta, mas agora 
eu não estou mais com medo. 

Pesquisadora: Quem assusta você? 
Sônia: Tem menino, tem menina. 
Pesquisadora: Tem muita gente, por isso fica assus-

tada?
Sônia balança a cabeça concordando.

Discussão
Tomamos o caso de Sônia como de um problema que 

se faz presente em vários pontos do processo de transição: 
o silêncio e/ou as limitações nas possibilidades de diálogo 
entre os seus protagonistas (crianças e professoras). 

De nossa perspectiva, a ausência de diálogo no caso 
específico desta criança repercute de forma dolorosa. For-
mulamos, então, as seguintes perguntas: se a professora 
Márcia soubesse, conversando com Sônia, que sua melhor 
amiga da EMEI estava na mesma classe, e colocasse-as 
para formarem uma dupla, ela teria se sentido mais tran-
quila? Novos arranjos nos agrupamentos poderiam aproxi-
mar Sônia de crianças que interagiriam com ela de modo a 
ajudá-la a não ficar tão angustiada?

Certamente são apenas hipóteses; porém, como 
sabemos, muitas vezes, pequenos detalhes podem ser in-
terpretados pelas crianças como fatos muito importantes e 
podem se tornar decisivos nos modos como elas se ajustam 
ou não às situações sociais de suas vidas. O fato é que Sô-
nia estava sofrendo e qualquer tentativa para atenuar seus 
sentimentos dolorosos deveria ser realizada. Intrigar-se com 
as ocorrências de choro, perguntar-se sobre o que poderia 
ter acontecido e sobre o que poderia ser feito para tentar 
superar esta situação, seria mais produtivo do que apenas 
considerar esta questão como uma característica da criança 
que o tempo se incumbirá de mudar...

As razões que levam Sônia a chorar se explicam, ao 
menos em parte, por situações concretas interpretadas por 
ela como ameaçadoras. A professora prefere não explorá-
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-las e, também baseada em fatos concretos (o choro no pas-
sado, a vinculação forte com a mãe), produz suas próprias 
interpretações; as interpretações de ambas não chegam a 
entrar em confronto já que não são explicitadas entre crian-
ça e professora. Não conversar sobre sentimentos foi típico 
nas relações que acompanhamos. 

É importante notar que as duas professoras do nosso 
estudo não buscaram saber o que as crianças nos diziam 
sobre as suas vivências na EI e no EF. Estavam cientes 
de que nas entrevistas em pequenos grupos, através da 
leitura, conversas e produção de desenhos, esses eram 
os temas focalizados; Suelen e Márcia, porém, apartaram-
-se dos conteúdos abordados por seus alunos ao longo do 
desenvolvimento da pesquisa. Não acessaram, portanto, os 
registros de que as crianças (i) nomeiam amigos, brinque-
dos e parque, ao indicarem o que gostariam de ter trazido da 
EMEI para a EMEF; (ii) respondem “brincar com os amigos” 
quando perguntamos do que mais sentem saudades, consi-
derando o que faziam com os colegas na EMEI; neste último 
tópico, das 10 crianças entrevistadas na EMEI apenas uma 
responde que não sente saudades de nada. As mesmas res-
postas apareceram nos desenhos produzidos, permitindo-
-nos uma visão clara de quanto as relações entre pares e as 
brincadeiras seguem sendo importantes para a criança de 6 
anos que está no EF.

Um último campo a ser comentado refere-se à ausên-
cia de diálogo entre as unidades de EI e EF. Aqui é importan-
te acrescentar que nos Projetos Pedagógicos analisados (da 
EMEI e da EMEF) não encontramos citações e/ou previsão 
de ações relativas à transição escolar. É certo que não haver 
registros sobre esta articulação não quer dizer que ela não 
ocorra. Porém, sabendo que os Projetos Pedagógicos são 
documentos-guia da vida das unidades escolares, a incor-
poração desse item traria menores chances de se perdê-lo 
de vista.

Considerando em conjunto o que pudemos ouvir e 
ver no cotidiano das unidades educacionais podemos dizer 
que está em jogo nas circunstâncias pelas quais se processa 
a transição da EI para o EF o conceito de drama formulado 
por Vigotski. Conforme Delari (2011): 

Em geral, a noção de “drama” em Vigotski varia entre duas 
acepções principais: (1) uma mais coloquial, por exemplo: 
“o desenvolvimento humano como drama (peça teatral) em 
vários atos”; e (2) outra mais específica, destacando numa 
ação “dramática” dois aspectos: 2.1 um ato de decisão 
humana sobre a condução de seu destino histórico; 2.2 o 
choque entre diferentes papéis que cada pessoa vivencia 
[perejivaet]. Estas peculiaridades constituem o caráter (in)
tenso e dialeticamente conflituoso de se decidir socialmente 
por um caminho vital ou outro num dado contexto histórico-
cultural – desde o mais corriqueiro até aquele no qual pode 
estar envolvida uma situação de vida ou morte – “ser ou não 
ser” (p.181, ênfase nossa).

No caso em foco, inegavelmente as crianças experi-
mentam um choque entre diferentes papéis: aquele que elas 

aprenderam a desempenhar na EI e o que se espera delas 
no EF. As diferenças radicais na forma de organização entre 
as duas instituições educacionais demandam a constituição 
de novos modos de funcionamento psicológico, novos mo-
dos de ser criança. Na EI, a centralidade do trabalho peda-
gógico é a atividade lúdica, a rotina é bastante flexível e as 
crianças possuem mais liberdade e autonomia na realização 
das atividades. No EF, o foco é a alfabetização, realizada 
dentro de uma rotina rígida em que, na maior parte do 
tempo, as crianças devem ficar sentadas em sala de aula, 
obedecendo às regras e ao ritmo da escola. Nesse cenário, 
as crianças as crianças desempenham os dois papéis: o de 
alunos que brincam e estudam. Decorre disso o fato de as 
crianças agirem no cotidiano escolar segundo tendências 
diversas:ajustam suas condutas às exigências do novo con-
texto, burlam-nas, cobram da professora as promessas de 
tempo para brincar... Ou seja, têm consciência de que sua 
posição social mudou e estão dispostas a atender às novas 
exigências implicadas nessa mudança. Mas, não plenamen-
te, já que, para elas, este novo papel não é excludente do 
anterior.

De sua parte, as professoras não dizem abertamente 
para as crianças que o tempo de brincar nos espaços esco-
lares acabará/acabou. São ambíguas em seus enunciados, 
sugerindo que para a atividade de que seus alunos mais gos-
tam ainda serão reservados alguns momentos no cotidiano 
escolar, embora bastante discretos. Mas, de fato, é muito 
difícil fazerem isso acontecer. As professoras reconhecem a 
importância das brincadeiras, mas na maior parte do tempo 
fazem de conta que as crianças já cresceram.

O estatuto de prestígio atribuído às aprendizagens 
escolares afeta a visão das crianças sobre a nova escola, 
levando-as a ajustarem-se bastante bem ao que é mais va-
lorizado em nossa sociedade. As crianças querem mudar de 
escola, valorizam o acesso a novas aprendizagens, mas ao 
mesmo tempo, desejariam levar junto os símbolos indiscu-
tíveis da EI: elegem o parquinho e brinquedos como aquilo 
de que sentirão saudades quando forem para a outra escola. 
Insistentemente dão pistas, através de seus comportamen-
tos e solicitações para que possam brincar, de que ainda são 
crianças para as quais a atividade lúdica é essencial.

O EF ampliado promoveu a antecipação do ingresso 
das crianças de seis anos nesse nível de ensino, trazendo 
para os profissionais da educação proposições de mudan-
ças em relação às práticas pedagógicas, de modo a asse-
gurar a construção de um bom contexto para a infância. 
Neste cenário, produziram-se documentos oficiais nos quais 
encontram-se alertas sobre a importância de se conhecer a 
criança de 6 anos e suas especificidades, no que diz respeito 
ao seu desenvolvimento psicológico, para atendê-las; dentre 
elas a necessidade de brincar é assumida como uma das 
mais importantes. Essas asserções, que podem até parecer 
simples e/ou óbvias, na realidade implicam em debates que 
se ocupem em responder: o que são as especificidades da 
criança de 6 anos? 

Na perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimen-
to humano é compreendido como o processo de domínio 
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progressivo das formas culturais de funcionamento psicoló-
gico, fruto das relações sociais; é, portanto, um fenômeno 
histórico e contextualizado dentro de cada cultura. Vygotsky 
(1996) destaca a formação de novos interesses e novas 
motivações nas crianças como aspecto fundamental na 
dinâmica do desenvolvimento, principalmente vinculada ao 
conceito de crise: 

Desse ponto de vista, a essência de toda crise reside na 
reestruturação da vivência interior, reestruturação que se 
encontra na mudança do momento essencial que determina 
a relação da criança com o meio, isto é, na mudança de 
suas necessidades e motivações, que são os motores de 
seu comportamento (p. 397). 

O conceito de crise é bastante complexo e, de nos-
sa perspectiva, carece de maiores aprofundamentos na 
literatura científica. Há, inclusive, necessidade de tornar 
mais preciso o uso do termo e variações que constam nos 
textos dos autores fundadores do modelo teórico em foco. 
Por exemplo, se em Vygotski (1996) as crises são indica-
das como parte constitutiva, produtiva e inescapável do 
desenvolvimento, conforme podemos ler no seguinte trecho 
“A idade escolar, como todas as idades, começa por uma 
etapa de crise ou virada, descrita pelos cientistas antes que 
as demais, como a crise dos sete anos” (p.366), em Leontiev 
(1978, p.296) o uso do termo crise ganha outros contornos: 

Na realidade, estas crises não acompanham, inevitavelmente, 
o desenvolvimento psíquico. O que é inevitável não 
são as crises, mas as rupturas, os saltos qualitativos no 
desenvolvimento. A crise, pelo contrário, é o sinal de uma 
ruptura, de um salto que não foi efectuado no devido tempo. 
Pode perfeitamente não haver crise se o desenvolvimento 
psíquico da criança se não efectuar espontaneamente, mas 
como um processo racionalmente conduzido de educação 
dirigida (p.296).

Os resultados de nossa pesquisa, principalmente 
quando colocados em interlocução com outros trabalhos 
que se dedicaram a estudar o tema do ingresso das crianças 
de 6 anos nas escolas (Rocha, & cols, 20122; Motta, 2010; 
Neves, 2010; Pantalena, 2010; Pizato, 2010; Santos, 2006) 
permitem-nos enfatizar a importância de não se considerar 
as necessidades e motivações das crianças, sejam as de 6 
anos sejam as de quaisquer outras idades como naturais. 
Em todos os trabalhos lidos, pudemos constatar que o in-
gresso nas escolas realizou-se como um processo de adap-
tação dos alunos às normas das instituições, durante o qual 

2    Parte desta bibliografia já foi mencionada neste artigo 
por ocasião da apresentação da pesquisa bibliográfica 
que fizemos na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (Rocha, & cols, 2012); ou outros textos 
acrescentados foram sendo acessados por revisão 
bibliográfica que acompanhou todo o processo de 
investigação.

algumas necessidades, motivações e/ou especificidades 
das crianças foram legitimadas – as de aprender a ler, escre-
ver, calcular – e outras – as relacionadas a poderem brincar 
e poderem se sentir fisicamente confortáveis em suas salas 
de aula – foram desconsideradas. É difícil identificar preci-
samente os resultados dessa dinâmica no desenvolvimento 
psicológico, mas parece-nos legítimo hipotetizar, a partir 
da teoria Histórico-cultural, que ela tem/terá efeitos sobre 
as crianças e que pode significar um processo de crise (no 
sentido que Leontiev dá a este termo) que poderia/deveria 
ser evitado.

Considerações finais
Ao finalizar este artigo, é necessário reconhecer que 

boa parte das razões pelas quais a transição das crianças 
da EI para o EF ocorre de forma pouco articulada e necessi-
dades e motivações das crianças são desconsideradas ex-
trapolam as possibilidades que as professoras têm de con-
trole sobre o que podem fazer com seus alunos no cotidiano 
escolar: as condições materiais das escolas, as exigências 
dos exames de avaliação externa que lhes impõem a ne-
cessidade de trabalhar maciçamente com a alfabetização, 
as poucas condições que as secretarias de educação lhes 
dão para contato com as unidades de segmentos diferentes 
da rede, entre outras, impactam cotidianamente o trabalho 
docente.

Vale notar que essas exigências e problemas origi-
nam-se exatamente da mesma fonte na qual se produzem 
as prescrições para que haja mudanças nos currículos esco-
lares, que práticas diversas sejam neles legitimadas e que o 
processo de ingresso das crianças nas novas escolas seja 
feito numa perspectiva de continuidade daquilo que viveram 
nas unidades de EI: os órgãos em que se formulam as políti-
cas públicas de Educação. Sendo assim, defrontamo-nos e, 
mais acirradamente, defrontam-se as professoras brasileiras 
com exigências muito difíceis de conciliar. Os antagonismos 
dessas exigências nos conduzem a perguntarmos sobre 
qual é, de fato, o projeto para a construção da infância ao 
qual as professoras têm que aderir. 
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Resumo
O Atendimento Educacional Especializado (AEE), em parceria com as escolas públicas, objetiva complementar a aprendizagem de alunos com 
deficiência, no contraturno da escola comum. Esta pesquisa objetivou descrever e analisar o conteúdo dos encaminhamentos dos professores 
das escolas públicas para o AEE, categorizando-o de acordo com o sexo, idade, diagnóstico de deficiência, problemas de comportamento 
externalizante e internalizante, dificuldade de aprendizagem e outros. Para tal contatou-se uma instituição que oferece o AEE em um município 
do interior paulista e foram analisados 92 encaminhamentos de crianças do ensino infantil. Os resultados demostram que a maior parte dos 
atendimentos realizados pelo AEE destina-se a crianças que não possuem diagnóstico de deficiência. Além disso, 69% das queixas referem-se 
a problemas de comportamento externalizantes. A partir de tais dados discute-se sobre práticas educativas de professores e alternativas de 
atendimento para alunos com ou sem deficiência que apresentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 
Palavras-chave: Comportamento; educação especial; trabalho docente.

Analysis of complaints of municipal directed network submitted to special education
Abstract
The Atendimento Educacional Especializado (AEE), in partnership with public schools, aims complementary disabled student learning in 
the comum school, in turn against. This study aimed to describe and analyze the contents of the referrals of teachers in public schools to the 
AEE, categorizing them according to sex, age, disability diagnosis, behavior problems externalizing and internalizing, disabilities learning, and 
others. Was contacted an institution that offers the AEE, in an interior city of São Paulo, to describe and analyze 92 referrals of children of 
kindergarten. The results show that most of the services performed by the AEE intended for children that do not have disabilities. In addition, 69 % 
of the complaints relate to externalizing behavior problems. From these data we discuss about educational practices of teachers, and alternative 
care for patients, whether or not students with disabilities, who have difficulties in the learning process. 
Keywords: Behavior; special education; teaching work.

Análisis de las quejas de la red municipal encaminadas para la Educación Especial
Resumen
La Atención Educacional Especializada (AEE), en conjunto con las escuelas públicas, tiene como objetivo complementar el aprendizaje de 
alumnos con deficiencia, en el contra-horario de la escuela común. Esta investigación tiene el objetivo describir y analizar el contenido de 
los encaminamientos de los profesores de las escuelas públicas para el AEE, categorizándolo de acuerdo con el sexo, edad, diagnóstico de 
deficiencia, problemas de comportamiento exterior e interior, dificultad de aprendizaje y otros. Para eso se contactó una institución que ofrece 
el AEE en un municipio del interior paulista y se analizaron 92 encaminamientos de niños de la enseñanza infantil. Los resultados demostraron 
que la mayor parte de los atendimientos realizados por el AEE se destina a niños que no poseen diagnóstico de deficiencia. Además de eso, el 
69% de las quejas se refieren a problemas de comportamiento externalizados. A partir de esos datos se discute sobre prácticas educativas de 
profesores y alternativas de atención para alumnos con o sin deficiencia que presentan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: comportamiento; educación especial; labor docente.
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Introdução
Ao longo das últimas décadas diversas ações foram 

realizadas a fim de garantir o acesso ao ensino regular para 
crianças com deficiência ou necessidades educacionais es-
peciais, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que 
conceituou a Educação Especial como modalidade de edu-
cação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos portadores de necessidades es-
peciais (Lei nº 9.394, 1996, Capítulo V, Art. 58); o Programa 
de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade em 2006, que 
visava melhorar a formação de gestores e educadores; e em 
2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE que 
também objetivou a formação de educadores e o acesso de 
todos à escolarização. Com tais políticas, passou a ocorrer 
uma gradual substituição da oferta de ensino para as esco-
lares públicas regulares em detrimento das instituições de 
educação especial, que até então monopolizavam o ensino 
de tal população. A matrícula das pessoas com deficiência 
passou então a ocorrer em salas comuns das escolas pú-
blicas, e com isso houve o surgimento do Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE). Tal processo é observado no 
Decreto 6.571/2008, cuja Resolução n.º 4, de 2009, instituiu 
as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado:

Art. 1º: (...) os sistemas de ensino devem matricular os alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em 
centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 
pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas.

Art. 2º: O AEE tem como função complementar ou suplementar 
a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 
recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem 
as barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem (Brasil, 2009). 

O AEE, portanto, caracteriza-se como uma peça fun-
damental para o processo de inclusão, pois se trata de uma 
ferramenta que pode auxiliar o aluno na inserção em escolas 
comuns, no processo de ensino e aprendizagem e, por con-
sequência, auxiliar o trabalho do professor. Esses alunos, 
matriculados nas escolas comuns, poderão também desen-
volver outras habilidades sociais uma vez que aumentam 
suas interações. No entanto, para além da reestruturação 
da legislação, há de se enfrentar as significativas mudanças 
na estruturação e no funcionamento do cotidiano escolar e, 
principalmente, na prática pedagógica. Diante desse cenário 
de inclusão, é importante discutir os comportamentos que os 
professores devem emitir a fim de promover a aprendizagem 
de seus educandos, bem como quais habilidades ele pode 
adotar para lidar com as especificidades de cada aluno. 

Ao conjunto de habilidades sociais que objetivam a 
promoção de desenvolvimento e aprendizagem, em situa-
ção formal ou informal, Del Prette e Del Prette (2001) deno-
minaram como Habilidades Sociais Educativas (HSE). Para 
um professor ser considerado socialmente competente, não 
basta a emissão de determinados comportamentos, mas é 
preciso considerar o aspecto funcional, uma vez que a ação 
do professor deve produzir efeitos, que probabilisticamente, 
gere mudanças no repertório dos educandos. Repertórios 
desenvolvidos de HSE promovem ao docente a formulação 
de estratégias pedagógicas que facilitam a interação com 
seus alunos, o que pode potencializar a capacidade desse 
profissional identificar a expressão de emoções e modelos 
adequados de comportamentos sociais e também promover 
a oportunidade de valorizar comportamentos mais adaptati-
vos dos alunos, como tomar iniciativa, cooperar com cole-
gas, dar feedback, lutar pelos próprios direitos, expressar 
sentimentos, negar pedidos e ter empatia, entre outros. 

Além disso, o trabalho com as habilidades sociais de 
professores na escola remete à qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem e a promoção de desenvolvimento 
humano dos alunos (Fonseca, 2012). No entanto, Castro 
e Bolsoni-Silva (2008), ao pesquisarem as relações entre 
professores e crianças, identificaram déficits de habilidades 
sociais interpessoais de educadores com relação ao de-
senvolvimento interpessoal dos alunos.  Para Marturano e 
Loureiro (2003), é relevante discutir as práticas educativas 
dos professores, pois as escolas e as interações que lá 
ocorrem podem estabelecer e/ou manter comportamentos 
indesejáveis e déficits nas habilidades sociais infantis. Os 
professores com dificuldades em lidar com problemas de 
comportamento podem reforçar modelos inadequados, e/ou 
não promover modelos alternativos e mais adaptativos aos 
alunos (Fonseca, 2012; Mariano, 2011). 

Apesar da falta de consenso quanto às definições, 
denominações, diagnóstico e tratamento de problemas de 
comportamento (Bolsoni-Silva, & Del Prette, 2003), neste 
trabalho será utilizada a definição de Bolsoni-Silva (2003) 
que pontua que estes são déficits e/ou excessos comporta-
mentais que prejudicam a interação da criança com pares 
e adultos, dificultam o acesso a novas contingências de 
reforçamento, que por sua vez, facilitariam a aquisição de 
repertórios relevantes de aprendizagem. No mesmo sentido, 
Achenbach e Edelbrock (1979) e Achenbach (1966), definem 
problemas de comportamento como padrões comportamen-
tais que prejudicam as interações sociais e podem ser orga-
nizados como internalizantes, tais como retraimento, queixas 
somáticas, ansiedade, depressão e externalizantes, como 
por exemplo a agressividade, impulsividade, desobediência. 
Os problemas de comportamento internalizantes podem 
ser considerados como privados e desajustados, mas não 
ocorrem diretamente no ambiente, diferentemente dos exter-
nalizantes. Dessa forma, problemas de comportamento inter-
nalizantes, por exemplo, podem privar o acesso a diferentes 
interações sociais, e os externalizantes podem prejudicar 
relações interpessoais favorecendo conflitos (Bolsoni-Silva, 
Marturano, & Manfrinato, 2005). Além disso, alguns autores 
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destacam que os pais se preocupam mais com os proble-
mas de comportamento externalizantes, por serem visíveis, 
do que com os internalizantes (Bolsoni-Silva, & Marturano, 
2002; Del Prette, & Del Prette, 2005; Fonseca, 2012). 

Ainda, Bolsoni-Silva, Marturano, Pereira e Manfri-
nato (2006) identificaram que crianças com problemas de 
comportamento teriam mais dificuldades para lidar com os 
desafios interpessoais no ambiente escolar do que em sua 
casa, pois o primeiro ambiente caracteriza-se como mais 
complexo e exigente. Como consequência, os problemas de 
comportamento intensificam-se na escola, uma vez que este 
ambiente oferece mais oportunidades de interação. 

O estudo de Mariano (2011) que objetivou descrever 
práticas educativas de professores em lidar com o repertório 
infantil de crianças com ou sem problemas de comportamen-
to apontou que os professores são mais habilidosos com 
crianças que não apresentam problemas de comportamento 
do que com as que apresentam. E, com crianças que os 
professores julgam ter problemas de comportamento, eles 
apresentam um padrão mais punitivo, pois (1) professores 
parecem reforçar, às vezes sem intenção, comportamentos 
problema, mesmo utilizando-se de práticas educativas habi-
lidosas, que por consequência não promovem a diminuição 
dos problemas de comportamento dos alunos; (2) profes-
sores utilizam práticas diferentes entre os alunos que apre-
sentam ou não problemas de comportamentos; (3) quanto 
à frequência de interação dos professores em diferentes 
situações, identificou-se que eles interagiram menos com as 
crianças com problemas de comportamento; (4) professores 
apresentaram práticas educativas inconsistentes, ora punin-
do comportamento inadequado, ora não. 

Dados da revisão de literatura de Bolsoni-Silva, Villas 
Boas, Romera e Silveira (2010), entre 1986 e 2006, sobre in-
tervenções para reduzir ou prevenir problemas de comporta-
mento, demonstrou que somente 4,2% dos estudos incluíam 
avaliação e intervenção com professores. Assim, buscou-se 
descrever, analisar e discutir as queixas dos professores 
das escolas infantis e creches comuns, identificando os 
comportamentos com que eles apresentam dificuldades de 
lidar. Desta forma, objetivou-se descrever o conteúdo das 
queixas dos professores que encaminharam alunos para o 
Atendimento Educacional Especializado, caracterizando-as 
em relação à idade das crianças, sexo, deficiência e proble-
mas de comportamento externalizante e internalizante.

Método

Percurso amostral e procedimentos da coleta de 
dados

A pesquisa foi realizada em uma instituição que ofe-
rece o AEE em parceira com a prefeitura de um município do 
centro-oeste paulista.  Quando professores da rede de ensi-
no municipal infantil consideram que seus alunos precisam 

de atendimento pedagógico especializado, preenchem uma 
ficha descrevendo as queixas e realizam o encaminhamento.

Após a autorização da instituição para realização da 
pesquisa, foram transcritas na íntegra as queixas redigidas 
pelos professores, bem como os dados demográficos das 
crianças previstos no roteiro de coleta de dados. A amostra 
foi composta por 92 fichas de encaminhamentos de crianças 
matriculadas em escolas comuns que eram atendidas no 
AEE da instituição, seja para avaliação pedagógica, inter-
venção grupal ou individual ou aguardando atendimento, 
entre os meses de abril e maio de 2013. Foram excluídos os 
encaminhamentos que estavam na lista de espera para ini-
ciar avaliação ou que haviam sido desligadas do apoio. Se-
guindo os preceitos éticos, são resguardadas as identidades 
das crianças encaminhadas e das instituições envolvidas.

Instrumento

Elaborou-se um roteiro de coleta das informações: 
idade da criança, data de nascimento, sexo, queixa escolar 
redigida pelo professor e diagnóstico/hipótese diagnóstica 
de alguma deficiência ou doença crônica. 

Procedimentos de tratamento e análise dos dados

Para a categorização do conteúdo das queixas quan-
to aos problemas de comportamento, utilizou-se a descrição 
dos comportamentos da criança, sob o ponto de vista de seu 
professor, baseando-se no critério do “Child Behavior Che-
cklist” (CBCL - Inventário de Comportamentos da Infância e 
Adolescência, Achenbach, 1991) para pré-escolares e esco-
lares. Os dados foram organizados de acordo com a catego-
rização para problema de comportamento externalizante e/
ou internalizante, comparando-os com a presença ou não de 
diagnóstico. Em tal categorização, cada descrição da queixa 
poderia conter mais de um problema de comportamento.

Tratando-se da análise das queixas foi utilizado 
o método qualitativo, abordando os dados além de sua 
expressividade numérica e o delineamento exploratório, 
enfatizando o caráter investigativo e descritivo (Baptista, & 
Campos, 2007). As queixas foram definidas em categorias 
de acordo com a descrição do comportamento da criança, 
estabelecendo correlações entre as variáveis: idade, sexo, 
diagnóstico ou hipótese diagnóstica, problema de comporta-
mento externalizante e/ou internalizante. 

Resultados 
Os resultados serão descritos considerando-se as 

variáveis: idade, sexo, ausência de diagnóstico, diagnóstico, 
suspeita de diagnóstico e queixa redigida pelo (a) professor 
(a), os quais são apresentados sequencialmente. 

Em relação aos dados demográficos, observou-se que 
dentre as 92 fichas de encaminhamentos, 77 eram do sexo 
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masculino, 15 do sexo feminino, com idade variando entre 
dois e seis anos. Assim, o maior número de encaminhamen-
tos refere-se a crianças do sexo masculino (84%), com quatro 
(42,4%) e cinco (36%) anos de idade, respectivamente.

Quanto ao diagnóstico ou hipótese diagnóstica, 
constatou-se que 81% das crianças encaminhadas ao AEE 
não possuíam diagnóstico, enquanto que 16% apresentaram 
diagnóstico fechado, e 3% suspeita diagnóstica.  Dentre os 
diagnósticos apresentados, observaram-se sete diagnósti-
cos de Síndrome de Down, quatro de Transtorno do Espectro 
Autista e casos únicos de Hipotireodismo, Paralisia Cerebral, 
Hidrocefalia e Síndrome de Dand Walker e Hidrocefalia. 
Logo, o maior número de encaminhamentos foi realizado para 
crianças sem diagnóstico de deficiência, seguido daquelas 
com Síndrome de Down e do Transtorno do Espectro Autista. 
Nas suspeitas diagnósticas, houve duas para o Transtorno 
do Espectro Autista e uma indefinida, pois o professor sus-
peitou que a criança apresentava “alguma síndrome”. 

Tratando-se dos problemas de comportamento ex-
ternalizante e internalizantes, serão apresentados para as 
crianças com diagnóstico e suspeita e sem diagnóstico, res-
pectivamente nas Tabelas 1 e 2.

De acordo com as Tabelas 1 e 2, a análise dos en-
caminhamentos de crianças sem diagnóstico identifica: a) 
queixas exclusivamente internalizantes: 11 para o sexo mas-
culino e 2 para o sexo feminino; b) queixas exclusivamente 
externalizantes: 24 para o sexo masculino e 4 para o sexo 
feminino; e c) queixas internalizantes e externalizantes: 9 
para o sexo masculino e 1 para o sexo feminino. Ainda para 
esse grupo, as professoras indicaram outros problemas, 
tais como: a) biológicos (15) – déficit no controle esfincte-
riano, salivação excessiva/controle da saliva, problemas 
com acuidade visual, sonolência e histórico de convulsões; 
b) problemas no desenvolvimento da linguagem (43); c) 
solicitação da professora para avaliação e intervenção na 
instituição (12); d) problemas familiares/suporte social (4); 
e) baixo desempenho acadêmico/deficiência acadêmica (4); 
f) solicitação da família para atendimento (3); e g) outros 
(10) – queixas que não descreviam o comportamento (ex: 
“Apresenta dificuldades nas atividades relacionadas à sua 
faixa etária”). No grupo de crianças com deficiência, foram 
apresentadas outras queixas: a) biológicas (11) – atraso no 
desenvolvimento motor, salivação excessiva/controle da 
saliva, problema com acuidade visual, déficit no controle es-
fincteriano, lentidão, histórico de convulsões, refluxo na be-
xiga, má formação/deficiência física, sonolência; b) proble-
mas no desenvolvimento da linguagem (8); c) solicitação da 
professora para avaliação e intervenção na instituição (4); d) 
baixo desempenho acadêmico/deficiência acadêmica (1); e) 
outros (11) - queixas que não descreviam o comportamento. 
O encaminhamento de tais queixas demonstra certa dificul-
dade dos professores para estabelecerem critérios para en-
caminhar as crianças para o AEE, pois parecem supor que 
tal apoio lidará com questões além das pedagógicas, como 

Comportamento 
externalizante

Criança sem 
diagnóstico

Criança 
com 

diagnóstico

Desatenção/dificuldade de 
concentração 16 3

Problema em seguir regra 14 2

Agressividade 13 2

Agitação 9 2

Inquieto 3 0

Bater 2 0

Jogar-se ou rolar no chão 1 1

Grita 1 3

Quer atenção só para ele 1 0

Anda pela sala 1 0

Toma brinquedos das crianças 1 0

Impulsivo 1 0

Fala alto 1 0

Nervosismo 1 0

Birra 1 1

Auto-lesivo (arrancar cabelo, 
bater a cabeça no chão) 0 2

Fixação por objeto 0 1

Total de comportamentos 
externalizantes 66 17

Comportamento 
internalizante

Criança sem 
diagnóstico

Criança com 
diagnóstico

Não interage com pares 
e adultos; dificuldade de 
socialização; isolamento 

social; fala pouco

22 5

Chora 7 1

Não expressa 
os sentimentos; 
dificuldade de 

expressar sentimentos; 
instropecção

1 1

Total de comportamentos 
internalizantes 30 7

Tabela 1. Descrição dos problemas de comportamento externalizante 
apresentados para crianças com e sem diagnóstico.

Tabela 2. Descrição dos problemas de comportamento 
internalizantes apresentados para crianças com e sem diagnóstico.
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desenvolvimento motor, salivação excessiva, problema no 
desenvolvimento da linguagem, além de queixas que não 
descrevem o comportamento problema. 

Quanto à queixa predominante em crianças com 
diagnóstico, observou-se que: a) queixas exclusivamente 
internalizantes: uma para o sexo masculino; b) queixas ex-
clusivamente externalizantes: uma para o sexo masculino 
e uma para o sexo feminino; c) queixas internalizantes e 
externalizantes: três para ao sexo masculino e uma para o 
sexo feminino. O percentil de queixas de comportamentos 
externalizantes que aparecem nas categorias das crianças 
já diagnosticadas é cerca de 41% maior do que para os in-
ternalizantes para a mesma população, resultado semelhan-
te ao encontrado para as crianças sem diagnóstico. Assim, a 
maior parte dos problemas externalizantes se repete para as 
duas populações, e houve predomínio de queixas exclusiva-
mente externalizantes e combinadas (internalizante e exter-
nalizante) para o sexo masculino. Não houve diferença para 
o grupo de crianças atípicas em relação às queixas somente 
de comportamento externalizante. 

Discussão
Os dados descritos em relação às crianças encami-

nhadas e atendidas no AEE sem deficiência conflitam com 
as diretrizes legais, uma vez que o AEE é especificamente 
direcionado para crianças com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdota-
ção (Brasil, 2009). Diante da incongruência entre a legisla-
ção e a prática observada na parceria entre as instituições 
de ensino regular e ensino especializado, levantam-se como 
hipóteses: (1) as crianças com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdota-
ção não estão sendo matriculadas nas escolas de ensino 
comum e, portanto, não são encaminhadas ao AEE para a 
complementação; (2) tais crianças estão sendo matriculadas 
e os respectivos professores não estão fazendo os encami-
nhamentos para o AEE no contraturno, pois eles possuem 
habilidades educativas suficientes. No entanto, esta última 
hipótese parece conflitante com as demais queixas, uma vez 
que estas descrevem a necessidade de suplementação de 
aprendizagem de crianças que não possuem diagnóstico de 
deficiência, mas aparentemente apresentam problemas de 
comportamento, conforme especificado nas Tabelas 1 e 2.   

Quanto aos problemas de comportamento, o alto 
número de queixas de comportamento externalizante pode 
ser devido à dificuldade que crianças encontram no contexto 
escolar, por ser um ambiente que exige mais habilidades 
(Bolsoni-Silva, & cols., 2006). Além disso, problemas de 
comportamento externalizantes são observados de forma 
direta, causando maior incômodo social, diferentemente dos 
internalizantes (Achenbach, 1966; Achenbach, & Rescorla, 
2000; Bandeira, Rocha, Souza, Del Prette, & Del Prette, 
2006; Dornelles, Susin, & Oliveira, 2009) que se manifestam 
na relação do indivíduo com ele próprio, e muitas vezes não 
são identificados pelas pessoas que convivem com a crian-

ça, em especial por que são considerados mais sociáveis 
(Achenbach, 1966; Bolsoni-Silva, & Del Prette, 2003). 

 Tal dado é relevante, uma vez que se observa que 
problemas de comportamento internalizantes produzem 
consequências prejudiciais no desenvolvimento infantil que 
perduram até a idade adulta, como a baixa autoestima, difi-
culdades acadêmicas, prejuízos/déficits nos relacionamen-
tos interpessoais, problemas de saúde mental crônicos - fo-
bia social, depressão, abuso de substâncias e pensamentos 
suicidas (Merrell, & Harlacher, 2008). Nos problemas de 
comportamento internalizantes, cerca de 85,7% das quei-
xas apresentadas referem-se à dificuldade de socialização: 
isolamento social, falar pouco, não interagir. Particularmente 
em relação à comunicação, Bolsoni-Silva e Marturano (2006) 
indicam que a capacidade de conversação é relevante para 
o desenvolvimento das interações sociais, como um repertó-
rio que promove o desenvolvimento de outras habilidades e 
previne o surgimento de problema de comportamento, posto 
que possibilitam às crianças interações positivas com os 
pares, pais e professores (Bolsoni-Silva, 2003).

Os problemas identificados como biológicos apa-
recem em menor quantidade para ambas as populações, 
se comparados às demais categorias de análise. Disso, 
supõe-se que parte das crianças não diagnosticadas pela 
instituição pode apresentar problemas apenas de ordem 
comportamental, tais como dificuldade em seguir regras, 
comportamentos de birra, andar pela sala, pegar o brinquedo 
dos colegas, entre outros. Também foram indicados alguns 
comportamentos categorizados em Outros, como “quando 
chora a face entorta”, “usa mamadeira”, “anda na ponta dos 
pés”, “necessita de supervisão”. 

Esse tipo de descrição não deixa claro qual o proble-
ma de comportamento da criança; no entanto, pode sinalizar 
a dificuldade dos professores em identificar quais compor-
tamentos indicam que a criança precisa de um atendimento 
especializado, quais são resolvidos por meios de práticas 
educativas direcionadas ao problema de comportamento 
apresentado e quais aspectos são esperados de acordo 
com a fase de desenvolvimento infantil. Ao encaminhar de 
forma pouco criteriosa os alunos, os professores parecem 
descrever queixas incompatíveis com o objetivo do AEE, 
que visa a complementação da formação acadêmica do alu-
no, auxiliando o professor na promoção de aprendizagem e 
desenvolvimento deste (Brasil, 2009).

 Alguns autores (Ferreira, & Marturano, 2002) já dis-
cutiam que uma visão organicista dos problemas de compor-
tamento poderia estimular o encaminhamento da criança ao 
ensino especial, inclusive por atribuir suas causas à própria 
criança. Diante disso, é importante considerar a causalidade 
múltipla de tais comportamentos e a respectiva função no 
ambiente que este possui, uma vez que o contexto em que 
a criança está inserida não supre suas demandas (Sidman, 
1995; Bolsoni-Silva, & Del Prette, 2003; Meyer, Del Prette, 
Zamignani, Banaco, & Tourinho, 2010). 

Em relação às queixas apresentadas, destaca-se que 
cerca de 20% referem-se às especificidades da deficiência 
da criança, associadas ou não a problemas de comporta-
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mento. Apesar de muitas deficiências tornarem-se um pos-
sível complicador para o processo de ensino-aprendizagem, 
o que justificaria o encaminhamento aos serviços especiali-
zados como o AEE, ressalta-se que nem todas as crianças 
diagnosticadas como deficientes precisam deste atendimen-
to. No entanto, certos professores promovem a educação de 
forma homogeneizada, desconsiderando as especificidades 
de cada criança, em especial do aluno com desenvolvimento 
atípico (Fabrício, Souza, & Gomes, 2007). Logo, tende-se 
a aumentar o número de encaminhamentos de alunos com 
necessidades educacionais especiais, utilizando a própria 
deficiência como justificativa e esquecendo-se de ponderar 
que o ensino comum poderia se adequar para atender às 
respectivas demandas. 

Portanto, torna-se necessário identificar no contex-
to escolar quais comportamentos dos professores podem 
funcionar para não estabelecer, intensificar e/ou manter 
padrões comportamentais desadaptados. Discute-se que 
professores devem promover e contribuir para o desen-
volvimento das habilidades sociais das crianças, a fim de 
que tal repertório possa atuar como protetor ao risco de 
transtornos psíquicos, reduzindo-o e/ou eliminando-o. Além 
disso, o desenvolvimento de habilidades sociais permite a 
aprendizagem de maneira mais adaptativas de interações, 
ao invés de somente eliminar formas desadaptadas (Hud-
son, Flannery-Schroeder, & Kendall, 2004). Assim, a escola 
possui um papel fundamental no desenvolvimento das crian-
ças, podendo atuar na prevenção de problemas de compor-
tamento e outros transtornos (Marturano, & Loureiro, 2003; 
Gomide, 2003). 

Outro aspecto que deve ser considerado refere-se à 
consistência nas práticas educativas de professores, pois 
Bolsoni-Silva e cols. (2006) levantaram como hipótese que 
como a criança muda seu comportamento em função do am-
biente em que está, os educadores podem consequenciar 
e discriminar diferentemente comportamentos socialmente 
habilidosos, promovendo uma inconsistência na prática edu-
cativa. Inconsistências em tais práticas educativas tendem a 
estabelecer e/ou manter padrões de birra e desobediência.

Por fim, considerando-se a relevância social das 
parcerias entre os AEE e as escolas regulares que rece-
bem alunos portadores de deficiência, de transtornos do 
desenvolvimento global e com altas habilidades, discute-se 
a necessária valorização e formação do professor como um 
importante agente de promoção de aprendizagens e desen-
volvimento humano. Assim, em uma política de educação 
inclusiva, ressalta-se o necessário esclarecimento deste 
profissional sobre a função do AEE, a fim de que ele enca-
minhe casos específicos, compatíveis com os serviços que 
o programa está apto a realizar.  

 Como as investigações desta pesquisa apresentam 
um caráter documental, baseadas na descrição de queixas 
de professores, não foi possível obter maiores esclarecimen-
tos sobre algumas descrições de comportamentos vagas 
e confusas. Novas pesquisas poderão ser desenvolvidas 
para investigar os motivos do número reduzido de crianças 
com diagnóstico de deficiência matriculadas no AEE, com-

parando tal dado com o número de crianças matriculadas 
no sistema educacional do município. Assim, será possível 
identificar se há crianças com deficiência sem encaminha-
mento e as respectivas razões. Sugere-se a futuras pesqui-
sas o cruzamento de diferentes fontes de dados, como por 
exemplo, delinear um método que utilize além do discurso 
do professor, observações nas instituições envolvidas. 
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Resumo
O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre habilidades cognitivas não-verbais avaliadas pela Escala Internacional de Inteligência Leiter-R 
e variáveis presentes no contexto educacional. A Leiter-R foi administrada em 213 crianças com idades entre 6 e 8 anos, pertencentes a escolas 
públicas e particulares, juntamente com o Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras e a Prova de Aritmética. Os alunos 
de escolas particulares alcançaram uma pontuação superior aos de escolas públicas nos 6 subtestes da Leiter-R, sendo que essas diferenças 
também foram observadas na faixa etária de 6 anos. No entanto, aos 7e 8 anos, as diferenças foram apenas em 2 subtestes. As correlações 
entre a Leiter-R e os testes de desempenho acadêmico foram positivas, significativas e de magnitude moderada. As análises de regressão linear 
indicaram predição das habilidades cognitivas em 24,2% do desempenho em aritmética e 30,6% do desempenho de leitura.
Palavras-chave: Inteligência; educação; testes de desempenho.

Relationship between non-verbal cognitive abilities and variables in the 
educational context

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between non-verbal cognitive skills evaluated by the Leiter-R Intelligence International 
Scale and variables in the educational context. The Leiter-R was administered to 213 children aged between 6 and 8 years old, belonging to 
public and private schools, along with the Reading Competence Test of words and pseudo words and Proof of arithmetic. Students of private 
schools reached a higher score to the public schools in six subtests of the Leiter-R, and these differences were also observed in the age group 
for six years. However, between the ages of 7 and 8 years, the differences were only in two subtests. The correlations between the Leiter-R and 
academic achievement tests were positive, significant and of moderate magnitude. The linear regression analyzes indicated prediction of cognitive 
abilities in 24.2% of the arithmetic performance and 30.6% of the read performance.
Keywords: Intelligence; education; performance tests.

Relación entre habilidades cognitivas no-verbales y variables presentes en 
el contexto educacional

Resumen
El objetivo de este estudio fue verificar la relación entre habilidades cognitivas no-verbales evaluadas por la Escala Internacional de Inteligencia 
Leiter-R y variables presentes en el contexto educacional. Se administró la Leiter-R a 213 niños con edades entre 6 y 8 años, pertenecientes a 
escuelas públicas y particulares, juntamente con el Test de Competencia de Lectura de Palabras y Pseudo-palabras y la Prueba de Aritmética. Los 
alumnos de escuelas particulares alcanzaron una puntuación superior a los de escuelas públicas en los 6 sub-testes da Leiter-R, siendo que esas 
diferencias también fueran observadas en la etapa etaria de 6 años. Sin embargo, a los 7 y 8 años, las diferencias fueron sólo en 2 sub-testes. 
Las correlaciones entre la Leiter-R y los testes de desempeño académico fueron positivas, significativas y de magnitud moderada. Los análisis de 
regresión linear indicaron predicción de las habilidades cognitivas e nel 24,2% del desempeño en aritmética y el 30,6% del desempeño de lectura.
Palabras clave: inteligencia; educación; testes de desempeño.
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Introdução
A inteligência é um construto constantemente asso-

ciado ao desempenho acadêmico. Vários estudos apontam 
correlações entre funcionamento intelectual e habilidades 
necessárias no contexto escolar (Gomes, 2010; Pereira, & 
Almeida, 2010). Essas relações são relevantes para que a 
interpretação dos resultados dos testes de inteligência possa 
ter implicações acadêmicas. Neste sentido, justifica-se a re-
alização de estudos que investiguem relações entre habilida-
des cognitivas e as variáveis presentes no contexto escolar.

Alguns instrumentos já normatizados para a popula-
ção brasileira apresentam estudos ou dados normativosinde-
pendentes para indivíduos pertencentes a escolas públicas 
e particulares (Angelini, Alves, Custódio, Duarte, & Duarte, 
1999; Almeida, & Primi, 2000; Alves,& Duarte, 2001). Tal 
abordagem tem sido usada uma vez que estes grupos apre-
sentam diferenças em seu desempenho. Desta forma, justi-
fica-se a realização de estudos que comparem habilidades 
cognitivas entre crianças de escolas públicas e particulares.

Uma das diferenças importantes entre crianças de es-
colas públicas e particulares verificadas pelo IBGE é o nível 
de escolaridade das mães, que constitui um indicador impor-
tante do nível socioeconômico. Dados recentes indicam que 
há maior prevalência de mães de crianças pertencentes a es-
colas públicas que não têm instrução ou que não finalizaram 
o Ensino Fundamental. Por outro lado, há maior prevalência 
de mães de crianças pertencentes a escolas particulares que 
completaram o Ensino Médio e o Ensino Superior (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2012). Diver-
sos estudos apontam que o funcionamento intelectual está 
associado ao nível educacional materno (Chevalier, 2005; 
Carneiro, Merghi, & Parey, 2007; 2013). 

Estudos apontam que a diferença de um ano a mais 
de escolaridade materna está associada a uma diferença 
de 5 pontos percentuais nos resultados dos seus filhos em 
testes de leitura e de matemática como o Peabody Individual 
Achievement Test. (Carneiro, Merghi, & Parey, 2007; 2013). 
Vista e Grantham (2010) investigaram a influência do nível 
educacional dos pais na inteligência fluida dos filhos por 
meio do Naglieri Nonverbal Ability Test, um instrumento que 
avalia o raciocínio analógico. Esses autores observaram um 
aumento de cerca de 3 pontos no QI dos filhos de acordo 
com a mudança dos níveis de escolaridade dos pais: Ensino 
Médio, Graduação e Pós-graduação.

Além das variáveis socioeconômicas, a inteligência 
está associada ao sucesso acadêmico, como o desempe-
nho em aritmética e leitura (Stock, Desoete, & Roeyers, 
2009; Lu, Weber, Spinath, & Shi, 2011). Primi, Santos e Ven-
dramini (2002) ressaltam que as habilidades aritméticase de 
leitura são fundamentais para o processo de escolarização, 
mas que também são necessárias para resolver problemas 
cotidianos que requerem raciocínio, percepção, domínio de 
conhecimentos específicos e capacidade de adaptação e 
assimilação frente a novas informações.

Diversos estudos correlacionam escores obtidos 
nos testes de inteligência com notas de avaliações das dis-

ciplinas escolares ou desempenho em testes acadêmicos, 
mostrando a relação entre cognição e aprendizagem (Mol & 
Wechsler, 2008; Lu, & cols., 2011; Alloway, & Gregory, 2013).

Entre as diferentes habilidades, as mais investigadas 
são a inteligência fluida e a cristalizada. A inteligência fluida é 
definida como a capacidade de resolver problemas com pou-
co conhecimento prévio, utilizando habilidades como raciocí-
nio indutivo, sequencial e quantitativo (Schneider, & McGrew, 
2012). Já a inteligência cristalizada se refere ao conhecimento 
e às habilidades adquiridas a partir da cultura e/ou da educa-
ção formal (Schneider, & McGrew, 2012), como habilidades 
de conhecimento léxico e compreensão em leitura, relaciona-
dos àextensão e profundidade dos conhecimentos adquiridos 
em experiências de aprendizagem (Carroll, 1993).

Para Flanagan, Ortiz e Alfonso (2013) o desempenho 
em leitura está associado a habilidades cognitivas distintas, 
tais como: processamento auditivo, velocidade de processa-
mento, memória de curto prazo, armazenamento e recupe-
ração da memória de longo prazo e inteligência cristalizada. 
A inteligência fluida e o processamento visual também se 
relacionam com habilidades de leitura, porém com menor 
magnitude (Flanagan, Ortiz, Alfonso, & Mascolo, 2006). 

Com relação ao processamento visual, McGrew e 
Wedling (2010) relatam que embora seja uma das habilida-
des com correlações mais baixas com leitura, os estudos 
utilizam apenas baterias mais recentes baseadas no modelo 
CHC de inteligência e que a utilização de outros instrumen-
tos poderia indicar magnitudes diferentes de correlação. O 
modelo CHC pressupõe uma estrutura fatorial hierárquica da 
inteligência, a qual é disposta em três níveis de acordo com 
uma ordem de especialização das habilidades, ou seja, uma 
dimensão mais geral que representa o fator g (nível III), 16 
dimensões amplas tais como inteligência fluida, velocidade 
de processamento, memória etc. (nível II) e habilidades es-
pecíficas (nível III) subjacentes à segunda dimensão, como 
o raciocínio indutivo e sequencial presentes na inteligência 
fluida (Schneider, & McGrew, 2012).

Assim como em leitura, a inteligência cristalizada, a 
velocidade de processamento e a memória de curto prazo 
estão associadas ao desempenho em matemática. No en-
tanto, habilidades de processamento visual e inteligência 
fluida estão mais associadas ao desempenho em matemá-
tica do que em leitura (Flanagan, & cols., 2006; McGrew, & 
Wedling, 2010). Por sua vez, inteligência fluida e cristalizada, 
bem como a velocidade de processamento são consistente-
mente associadas ao desempenho em tarefas que exigem 
habilidades básicas de aritmética e resolução de problemas 
(Geray, Hoard, & Bailey, 2011). Além disso, Mazzoco (2012) 
aponta para a importância de habilidades visuo-espaciais 
relacionadas ao processamento de informações visuais no 
desempenho em aritmética. 

De acordo com Mol e Wechsler (2008), o conheci-
mento acerca do perfil cognitivo do aluno também possibilita 
ao professor utilizar diferentes estratégias de ensino. Essas 
autoras investigaram a relação entre habilidades cognitivas 
como inteligências fluida e cristalizada, memória, raciocínio 
visuo-espacial e processamento auditivo com notas nas 
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disciplinas de Português, Matemática e Ciências em alunos 
da 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental. Os resultados 
indicaram correlações positivas, significativas e magnitude 
moderada. Primeiramente entre a disciplina de Português e 
inteligência fluida, cristalizada, memória de trabalho auditiva 
e de longo prazo, enquanto que a disciplina de Matemática 
se correlacionou com memória de trabalho auditiva para 
estímulos numéricos e o desempenho em Ciências se corre-
lacionou também com memória auditiva para sons. 

Joly e Istome (2008) investigaram a relação entre in-
teligência e leitura em 52 crianças a partir dos 9 anos do En-
sino Fundamental de uma escola pública no interior de São 
Paulo. As autoras encontraram correlações positivas, signi-
ficativas e de magnitude moderada entre o desempenho em 
leitura e medidas de QI Total, QI Verbal e QI de Execução da 
Escala Wechsler de Inteligência para Crianças. Diferentes 
combinações destas variáveis juntamente com os índices de 
Compreensão Verbal, Organização Perceptual, Resistência 
a Distração e Velocidade de Processamento predizem 42 a 
45% do desempenho no teste de leitura. Oliveira e Soares 
(2011) também verificaram que o raciocínio verbal mensura-
do pela Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5) (Almeida, 
& Primi, 2000), prediz quase 11% das notas em Redação e 
Português, de alunos entre 10 e 14 anos de idade.

O estudo de Gomes (2010), que avaliou um grupo de 
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e particula-
res, mostrou que inteligência fluida explica aproximadamente 
um terço da variância no desempenho escolar. Segundo 
Gomes (2010), a capacidade de pensar de forma abstrata 
e aprender coisas novas envolve estruturas formais do pen-
samento que influenciam o desempenho escolar. Por outro 
lado, Primi e cols (2002) avaliaram universitários de diferentes 
cursos e concluíram que o desempenho acadêmico em Me-
dicina, Engenharia Civil e Matemática esteve mais associado 
à inteligência fluida. O desempenho acadêmico de alunos 
dos cursos de Letras e Pedagogia estava mais associado à 
inteligência cristalizada. Por fim, nos cursos de Administração 
e Psicologia, tanto inteligência fluida quanto cristalizada esti-
veram associadas ao desempenho acadêmicodos alunos. 

Estes estudos nacionais, realizados nos últimos 12 
anos,avaliaram indivíduos a partir de 9 anos de idade.No 
entanto, ainda são escassos os estudos com crianças mais 
novas e, além disso, nenhum estudo recente avaliou nível de 
inteligência e habilidades acadêmicas em crianças dos 6 aos 
8 anos. Um instrumento que possibilita a avaliação desta fai-
xa etária é a Bateria de Visualização e Raciocínio da Escala 
Internacional de Inteligência Leiter-R (Roid, & Miller, 1997).

A Leiter-R é um teste não-verbal de inteligência, cuja 
importância está no fato de ser aplicada dos 2 aos 20 anos 
de idade, abrangendo uma ampla faixa etária, possibilitan-
do comparações em diversas etapas do desenvolvimento. 
Cabe ressaltar que a Leiter-R é composta por estímulos 
considerados universais, de modo a minimizar aspectos 
culturais específicos (Anastasi, & Urbina, 2000), viabilizan-
do a comparação de diferentes grupos. Além disso, reduz 
o efeito de variáveis linguísticas, uma vez que não requer 

inteligência cristalizada. Em função das instruções e formas 
de respostas não-verbais, também é amplamente utilizada 
em indivíduos com transtornos do desenvolvimento (An-
tonio, Mecca, & Macedo, 2012; Mecca, Orsati, & Macedo, 
2014), condições que se manifestam nas fases iniciais do 
desenvolvimento e acarretam prejuízos no funcionamento 
pessoal, social e acadêmico do indivíduo, tais como defici-
ências intelectuais, transtornos da comunicação, transtorno 
do espectro autista, transtornos motores, entre outros (Asso-
ciação Americana de Psiquiatria, 2014).

A Leiter-R foi desenvolvida a partir da Teoria dos Três 
Estratos sobre a inteligência (Carroll, 1993), avaliando prin-
cipalmente dois grandes fatores, a Visualização (Gv) e a In-
teligência Fluida (Gf). A bateria completa é composta por 10 
subtestes, sendo apenas seis necessários ao cálculo do QI. 
Isto auxilia no tempo demandado para a aplicação, cuja du-
ração é em torno de 30 a 40 minutos (Roid, & Miller, 1997).O 
modelo de inteligência dos Três Estratos de Carroll tem sido 
utilizado em diversos estudos. Um conjunto amplo de evi-
dências sustenta que tanto habilidades específicas quanto 
habilidades amplas e o fator geralpredizem em torno de 30 
a 60% do desempenho escolar (Gomes, & Golino, 2012). 
Além desta característica preditiva, Pereira e Almeida (2010) 
apontam que testes não-verbais que avaliam a capacidade 
geral de raciocínio apresentam correlações moderadas, em 
torno de 0,5 em testes de desempenho acadêmico.

Roid e Miller (1997) apresentam, no manual técnico, 
estudos de correlação da Leiter-R com testes de desempe-
nho acadêmico como aqueles presentes na Bateria Wood-
cock-Johnson III (WJ-III).As Correlações de Pearson entre 
QI Total e os subtestes Broad Reading e Broad Mathematics 
são de magnitude moderada a alta, indicando uma relação 
consistente do funcionamento intelectual com as habilidades 
de aritmética e leitura. Além destes dados descritos por Roid 
e Miller, são escassos os estudos que investigam a relação 
ou a predição da inteligência pela Leiter-R em habilidades 
acadêmicas.

Roberts e cols. (2005) realizaram um estudo cujo 
objetivo foi avaliar preditores de habilidades acadêmicas 
em crianças entre 4 e 13 anos de idade com Síndrome do 
X-Frágil. A Leiter-R foi utilizada para a avaliação do QI Es-
timado e a WJ para avaliar habilidades acadêmicas. Por se 
tratar de uma investigação longitudinal, foram utilizadas as 
médias obtidas a partir das diversas aplicações dos instru-
mentos. No entanto, os resultados desse estudo não indica-
ram efeito do QI no aumento dos escores nos subtestes da 
WJ ao longo das avaliações. Deste modo, outros estudos 
são necessários para elucidar a relação entre desempenho 
acadêmico e as habilidades mensuradas pela Leiter-R.

O objetivo do presente estudo foi comparar habilida-
des cognitivas não-verbais de raciocínio (Gf) e visualização 
(Gv) avaliadas pela Leiter-R, entre crianças escolas públicas 
e particulares, dos 6 aos 8 anos de idade. Além disso, bus-
cou-se verificar as relações entre inteligência e habilidades 
de leitura e aritmética, bem como a capacidade preditiva das 
habilidades cognitivas no desempenho acadêmico.
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Método

Participantes

Foram avaliadas 213 crianças de Ensino Infantil e 
Fundamental I, entre 6 e 8 anos de idade (M=6,89; DP=0,82), 
sendo 113 pertencentes a escolas públicas (53,05%) e 100 
a escolas particulares (46,96%) da cidade de São Paulo. Os 
grupos etários foram compostos por 85 crianças com 6 anos 
(39,90%), 66 com 7 anos (31%) e 62 com 8 anos (29,10%). 
Participaram do estudo 120 meninos (56,30%) e 93 meninas 
(43,70%). A amostra foi selecionada por conveniência, de 
acordo com a disponibilidade e autorização das instituições e 

responsáveis pelas crianças. Foram excluídas crianças com 
deficiências sensoriais conhecidas e não corrigidas de acordo 
com as informações obtidas nas próprias escolas. A Tabela 1 
apresenta a caracterização da amostra para as variáveis sexo 
e idade em função do tipo de escola (pública ou particular). 

Instrumentos

Foram aplicados os seis subtestes da Bateria de Vi-
sualização e Raciocínio da Leiter-R que compõem o QI Total 
para crianças na faixa etária dos 6 aos 8 anos de idade, 
a saber: Figura-Fundo, Analogias, Formas Completas, Se-
quências, Padrões Repetidos e Dobra de Papel.

Tipo de escola

Variáveis Pública Particular

Idades

6 52 33

7 31 35

8 30 32

Sexo

Masculino 58 62

Feminino 55 38

Tabela 1. Descrição da amostra em função do número de participantes nas escolas públicas e particulares. 

O subteste Figura-Fundo avalia habilidades de explo-
ração e discriminação visuais. O objetivo é encontrar o estí-
mulo-alvo em uma prancha na qual estão presentes diversos 
estímulos distratores. Em Formas Completas avalia-se a ca-
pacidade de síntese visual, cuja tarefa é encontrar em uma 
prancha com diversos estímulos, aquele que representa a 
figura completa referente ao estímulo-alvo apresentado em 
fragmentos. No subteste Sequências é avaliada a habilidade 
de completar sequências que progridem em uma determina-
da ordem, selecionando os estímulos corretos. Em Padrões 
Repetidos, os estímulos são apresentados em determinada 
ordem e o participante deve completar a prancha descobrin-
do a regra subjacente à sequência, utilizando raciocínio indu-
tivo, enquanto que no subteste Analogias há uma matriz em 
que faltam estímulos e o indivíduo deve descobrir a relação 
entre as figuras da matriz para escolher a figura correta que 
preenche de forma adequada. Por fim, em Dobra de Papel, 
avalia-se habilidade de manipulação mental de estímulos 
visuais, uma vez que o objetivo é escolher qual figura repre-
senta o estímulo-alvo, caso este estivesse dobrado (Roid, & 
Miller, 1997; Mecca, 2010). 

Com o objetivo de verificar a relação e predição da 
Leiter-R no desempenho acadêmico, foram avaliadas habili-

dades de aritmética e leitura. Foi aplicada a Prova de Aritmé-
tica (Seabra, Montiel, & Capovilla, 2013), composta por seis 
subtestes que avaliam competências distintas como escrita 
por extenso e algébrica de números ditados pelo avaliador, 
escrita de sequências numéricas crescente e decrescente, 
relação de grandeza, cálculo envolvendo as quatro opera-
ções aritméticas apresentados por escrito e oralmente, bem 
como resolução de problemas (Dias, & Seabra, 2013).

A habilidade de leitura foi avaliada pelo Teste de Com-
petência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 
que avalia leitura silenciosa de palavras isoladas em crianças 
do Ensino Fundamental I. Cada item é composto por uma 
figura e um elemento escrito correspondente. Este pode ser 
uma palavra ou uma pseudopalavra. O objetivo é julgar se a 
palavra escrita corresponde à figura ou não (Seabra, & Ca-
povilla, 2010).

Procedimentos

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Co-
mitê de Ética da Universidade onde foi realizado (CAAE nº 
0112.0.272.000-10). A coleta de dados ocorreu nas próprias 
escolas, após assinatura do Termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido pelos responsáveis, durante o período de aula 
conforme combinado previamente de forma a não prejudicar 
as atividades escolares dos alunos. Os instrumentos foram 
aplicados individualmente, em dois encontros com cada crian-
ça. No primeiro encontro foi feita a aplicação da Leiter-R (com 
duração de 30 minutos) e no segundo encontro foi aplicada 
a Prova de Aritmética (duração de 20 minutos) e o TCLPP 
(duração de 10 a 15 minutos). 

O desempenho na Leiter-R foi comparado entre 
crianças de escola pública e particular, separadamente por 
faixa etária. Foram realizadas análises de Correlação de Pe-
arson entre os instrumentos utilizados, bem como análises 

de Regressão Linear para verificar o valor preditivo da Lei-
ter-R no desempenho em aritmética e leitura. Para análise 
dos resultados foi utilizado o programa Statistical Package 
for Social Sciences® versão 18.0 para Windows (SPSS Inc). 

Resultados
Primeiramente comparou-se o desempenho entre 

crianças de escolas públicas e particulares na Leiter-R. Os 
dados referentes à média, desvio-padrão, ANOVA, signifi -à média, desvio-padrão, ANOVA, signifi -, desvio-padrão, ANOVA, signifi-
cância e tamanho de efeito são apresentados na Tabela 2.

Habilidades não-verbais e educação   *   Tatiana Pontrelli Mecca, Tatiana Abraão Jana, Mário Rodrigues Simões & Elizeu Coutinho de Macedo

Subtestes Idade Escola Pública Escola Particular F d

Figura-Fundo 6 15,35 (±3,71) 17,3 (±2,60) 6,969* 0,59

7 18,71 (±3,16) 18,74 (± 3,48) 0,002 0,01

8 17,63 (±2,89) 19,88 (±3,62) 4,332* 0,68

Total 16,88 (±3,64) 18,47 (±3,35) 10,933* 0,45

Analogias 6 4,27 (±2,33) 5,45 (±2,46) 4,983* 0,70

7 5,16 (±2,51) 7,89 (±5,89) 5,693* 0,61

8 5,93 (±2,95) 7,44 (±3,38) 3,447 0,44

Total 4,96 (±2,63) 6,94 (±4,31) 16,819* 0,56

Formas Completas 6 20,88 (±4,47) 24,24 (±5,16) 10,031* 0,71

7 26,32 (±4,89) 28,11 (±3,30) 3,098 0,43

8 27,00 (±4,43) 27,81 (±3,86) 0,594 0,21

Total 24,00 (±5,39) 26,74 (±4,48) 15,985* 0,55

Sequências 6 9,96 (±4,94) 15,39 (±7,14) 17,171* 0,92

7 16,65 (±7,93) 22,66 (±8,38) 8,891* 0,98

8 16,93 (±7,24) 22,63 (±8,94) 7,521* 0,70

Total 13,65 (±7,30) 20,25 (±8,79) 35,821* 0,82

Padrões Repetidos 6 11,62 (±4,65) 15,42 (±4,99) 12,778* 0,79

7 16,42 (±4,50) 17,86 (±4,46) 1,694 0,32

8 15,87 (±3,46) 17,31 (±3,93) 2,345 0,39

Total 14,07 (±4,85) 16,88 (±4,56) 18,893* 0,60

Dobra de Papel 6 3,87 (±1,70) 5,72 (±1,70) 23,392* 1,09

7 5,32 (±1,57) 6,12 (±1,81) 3,506 0,47

8 5,97 (±1,77) 6,69 (±1,99) 2,257 0,38

Total 4,83 (±1,91) 6,17 (±1,86) 26,738* 0,71

Leiter-R Total 6 65,94 (±14,51) 83,36± (16,96) 25,501* 1,12

7 88,58 (±17,42) 101,03 (±19,06) 7,596* 0,68

8 89,33 (±14,82) 101,25 (±19,84) 7,100* 0,68

 Total 78,37 (±19,15) 95,27 (± 20,28) 39,099* 0,86

Tabela 2. Comparação entre escolas públicas e particulares na amostra total e por faixa etária.

Tamanho de efeito pequeno (0.20 ≤ d < 0.50); médio (0.50 ≤ d < 0.80) e grande (d ≥ 0.80).
*p ≤ 0,05.
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Os dados apresentados na Tabela 2 mostraram que de 
modo geral há diferenças em todos os subtestes e nos escores 
totais entre crianças de escolas públicas e particulares. No 
entanto, os resultados indicam que estas diferenças não 
são observadas em todos os subtestes de acordo com cada 
faixa etária. Aos 6 anos de idade, observaram-se diferenças 
estatisticamente significativas entre escolas públicas e 
particulares para todos os subtestes e a pontuação total. 
Por outro lado, observam-se diferenças estatisticamente 
significativas entre crianças de escolas públicas e particulares 
com 7 anos de idade nos subtestes Sequências e Analogias, 
bem como na pontuação total. Já paraos subtestes Figura-
Fundo, Formas Completas, Padrões Repetidos e Dobra de 
Papel não foram encontradas diferenças. Por fim, aos 8 anos, 
foram verificadas diferenças significativas entre as escolas 
nos subtestes Figura-Fundo e Sequências, assim como no 
total, enquanto que nesta faixa etária não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas entre as escolas 
para os subtestes Analogias, Formas Completas, Padrões 
Repetidos e Dobra de Papel. 

Em função das diferenças observadas entre crianças 
pertencentes a escolas públicas e particulares, com maiores 
desempenhos destas, foram realizadas comparações entre 
as faixas etárias considerando separadamente o tipo de 
escola. Os dados obtidos a partir ANOVA para as escolas 
públicas são apresentados na Tabela 3. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 3, 
observam-se diferenças estatisticamente significativas entre 
as faixas etárias nas crianças de escolas públicas (p ≤ 0,01). 
Análises Post Hoc com correção de Bonferroni mostraram 
diferenças significativas entre as crianças de 6 e 7 anos para 
a maioria dos subtestes e nos escores totais, com exceção 
do subteste Analogias onde não foram observadas diferenças 
entre estes grupos. Já entre as idades de 6 e 8 anos, foram 
observadas diferenças significativas nos desempenhos de 
todos os subtestes bem como nos escores totais. Não foram 
verificadas diferenças significativas entre as crianças de 7 e 8 
anos pertencentes a escolas públicas em todos os subtestes, 
assim como nos escores totais. Na Tabela 4 são apresenta-totais. Na Tabela 4 são apresenta-
dos os dados referentes às crianças de escolas particulares.

Subteste 6 7 8 F

Figura-fundo 15,35 (±3,71) 18,71 (±3,16) 17,63 (±2,89) 10,723*

Analogias 4,27 (±2,33) 5,16 (±2,51) 5,93 (±2,95) 4,149*

Formas Completas 20,88 (±4,47) 26,32 (±4,89) 27,00 (±4,43) 22,329*

Sequências 9,96 (±4,94) 16,65 (±7,93) 16,93 (±7,24) 15,453*

Padrões Repetidos 11,62 (±4,65) 16,42 (±4,50) 15,87 (±3,46) 15,524*

Dobra de Papel 3,87 (±1,70) 5,32 (±1,57) 5,97 (±1,77) 16,592*

Total 65,94 (±14,51) 88,58 (±17,42) 89,33 (±14,82) 31,193*

Tabela 3. Comparação entre as faixas etárias nos estudantes de escolas públicas.

Subteste 6 7 8 F

Figura-Fundo 17,3 (±2,60) 18,74 (± 3,48) 19,88 (±3,62) 3,449*

Analogias 5,45 (±2,46) 7,89 (±5,89) 7,44 (±3,38) 3,138*

Formas Completas 24,24 (±5,16) 28,11 (±3,30) 27,81 (±3,86) 8,879*

Sequências 15,39 (±7,14) 22,66 (±8,38) 22,63 (±8,94) 8,667*

Padrões Repetidos 15,42 (±4,99) 17,86 (±4,46) 17,31 (±3,93 2,712

Dobra de Papel 5,72 (±1,70) 6,12 (±1,81) 6,69 (±1,99) 2,235

Total 83,36± (16,96) 101,03 (±19,06) 101,25 (±19,84) 10,029*

Tabela 4. Comparação entre as faixas etárias nos estudantes de escolas particulares.

*p ≤ 0,01.

*p < 0,05.
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Análises de variância entre as faixas etárias de alu-
nos de escolas particulares revelaram que há diferenças es-
tatisticamente significativas entre os grupos na maioria dos 
subtestes e nos escores totais, com aumento da pontuação 
principalmente dos 6 para 7 anos de idade. No entanto, tais 
diferenças não foram encontradas nos subtestes Padrões 
Repetidos e Dobra de Papel. 

Comparação de pares por correção de Bonferroni 
mostrou diferenças estatisticamente significativas en-
tre crianças de 6 e 7 anos apenas nos subtestes Formas 
Completas e Sequências, bem como nos escores totais. 
Observou-se uma tendência de diferença para o subteste 
Analogias (p=0,059) entre estas faixas etárias. Já entre as 
crianças entre 6 e 8 anos de idade, as diferenças significati-
vas foram observadas nos subtestes Figura-Fundo, Formas 
Completas, Sequências e escores totais. Por fim, entre as 
crianças de 7 e 8 anos, os resultados permaneceram idên-
ticos aos apresentados na amostra total e nas crianças de 
escolas públicas, ou seja, não foram observadas diferenças 
significativas entre estas faixas etárias em nenhum dos 
subtestes, assim como nos escores totais nas crianças de 
escolas particulares.

Com objetivo de verificar a relação entre habilidades 
cognitivas não-verbais avaliadas pela Leiter-R e habilidades 
acadêmicas, foram realizadas análise de Correlação de Pe-

arson com a Prova de Aritmética e o TCLPP. Os resultados 
obtidos mostraram correlações positivas, significativas e de 
magnitude moderada entre o desempenho total obtido na 
Leiter-R e o teste de leitura TCLPP (r=0,56; p<0,01), bem 
como entre a Leiter-R e a Prova de Aritmética (r=0,51; 
p<0,01). A Tabela 5 apresenta as correlações obtidas entre 
os subtestes da Leiter-R, a Prova de Aritmética e o TCLPP.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5, 
foram observadas correlações positivas, significativas e de 
magnitude moderada entre a Prova de Aritmética e os sub-
testes Sequencias, Analogias e Dobra de Papel, além de uma 
tendência para o subteste Formas Completas. O TCLPP tam-
bém se correlacionou com os subtestes Sequências, Analo-
gias e Dobra de Papel, assim como com Padrões Repetidos.

Em seguida foi realizada análise de regressão linear 
para verificar a predição da Leiter-R nas provas que avaliam 
desempenho acadêmico. Os achados encontram-se suma-
riados na Tabela 6.

A análise de regressão linear apontou para um coe-
ficiente de determinação no valor de 0,242 para aritmética. 
Isto significa que o desempenho no teste de inteligência 
Leiter-R prediz 24,2% do desempenho em aritmética. Já o 
coeficiente de determinação para o TCLPP foi de 0,306, in-
dicando que 30,6% da variância no desempenho do TCLPP 
podem ser explicados pela inteligência. 

Habilidades não-verbais e educação   *   Tatiana Pontrelli Mecca, Tatiana Abraão Jana, Mário Rodrigues Simões & Elizeu Coutinho de Macedo

Modelo R R²
R²

Ajustado

Erro Padrão de 
Estimativa

F p

Aritmética 0,507 0,257 0,242 9,106 16,930 0,000

TCLPP 0,565 0,319 0,306 6,280 25,749 0,000

Tabela 6. Sumário do modelo oriundo da Regressão Linear.

Subtestes Prova de Aritmética TCLPP

Figura-Fundo 0,20 0,22

Formas Completas 0,26 0,24

Sequências 0,52** 0,55**

Padrões Repetidos 0,17 0,49**

Analogias 0,46** 0,40**

Dobra de Papel 0,34* 0,26*

Tabela 5. Correlações obtidas entre os subtestes da Leiter-R, a Prova de Aritmética e o TCLPP.

*Correlação é significativa ao nível de 0,05.
** Correlação é significativa ao nível de 0,01.
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Discussão
De acordo com os resultados obtidos a partir da com-

paração do desempenho entre crianças de escolas públicas 
e particulares, observou-se que crianças pertencentes a ins-
tituições privadas apresentam maiores médias em relação a 
crianças de instituições públicas. Este padrão foi observado 
em todos os subtestes, com diferenças estatisticamente 
significativas. Esses achados vão ao encontro com o que 
se observa em outros instrumentos não-verbais que avaliam 
inteligência na infância, como as Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven (Angelini, & cols., 1999) e a Escala de 
Maturidade Mental Colúmbia (Alves,& Duarte, 2001), refle-
tindo a composição de normas diferenciadas para as dife-
rentes escolas. Tais diferenças também são verificadas em 
instrumentos destinados aos adolescentes de Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio, tal como a Bateria de Provas de 
Raciocínio (BPR-5), que avalia raciocínio verbal, abstrato, 
numérico, espacial e mecânico (Almeida, & Primi, 2000). 

Teoricamente, os testes não-verbaiscomo a Leiter-R 
e o Raven avaliam aspectos da inteligência que não estão 
associados a um conhecimento formal prévio ou a habili-
dades adquiridas culturalmente (Anastasi, & Urbina, 2000). 
Seguindo esta premissa, o desempenho não poderia estar 
relacionado a qualquer influência ambiental. No entanto, 
estudos apontam que testes como o Raven, que avaliam 
a inteligência fluida, apresentam ganhos à medida que a 
cultura evolui (Flynn, 2009). Esta influência ambiental pode 
ser observada nos resultados do presente estudo à medida 
que o ambiente influenciou o desempenho das crianças que 
pertencem a diferentes tipos de escolas.

Além disso, também foram identificadas diferenças 
no padrão de desempenho entre escolas públicas e particu-
lares quando as comparações foram realizadas de acordo 
com cada faixa etária. Os resultados mostraram que dife-
renças estatisticamente significativas entre escolas públicas 
e particulares em todos os subtestes e pontuação total na 
faixa etária dos 6 anos, sendoque menores médias foram 
apresentadas por alunos de escolas públicas. Aos 7 anos 
de idade, as diferenças ocorreram somente nos subtestes 
Analogias e Sequências, também com médias inferiores no 
grupo de escola pública, enquanto que aos 8 anos, as dife-
renças entre as escolas estão nos subtestes Figura-Fundo 
e Sequências.

Portanto, as diferenças observadas entre os grupos 
de escolas públicas e particulares não se assemelham en-
tre as diversas idades, uma vez que maiores discrepâncias 
ocorrem entre as crianças com 6 anos de idade. Estes resul-
tados são diferentes daqueles observados por Alves e Duar-
te (2001) com a Escala de Maturidade Mental Columbia, em 
que o grupo de escolas públicas apresentou desempenho 
inferior em todas as faixas etárias quando comparado as 
escolas particulares. 

No entanto, as diferenças observadas nesta faixa 
etária podem estar relacionadas a uma discrepância nos 
anos de escolarização ou série escolar. As crianças com 6 
anos de escolas públicas pertenciam ao último ano do Ensi-

no Infantil, enquanto que as crianças da mesma faixa etária 
de escolas particulares, pertenciam ao 1º ano do Ensino 
Fundamental. Almeida, Lemos, Guisande e Primi (2008) 
discutem a relevância das variáveis idade e escolaridade 
no desempenho em testes de inteligência. De acordo com 
esses autores, o desempenho em testes na infância se jus-
tificaria mais pela faixa etária do que pela série escolar, uma 
vez que há uma associação maior entre estas variáveis em 
função da maior influência da maturação do sistema nervoso 
neste período. Nesse sentido, optou-se por comparar estes 
grupos mesmo com cerca de um ano de diferença no tempo 
de escolarização. 

Ao comparar os desempenhos das diferentes faixas 
etárias em cada tipo de escola separadamente, foram ob-
servados padrões diferentes entre as crianças de escolas 
públicas e particulares. As crianças com 6 anos de idade 
nas escolas públicas apresentam menores médias em re-
lação as crianças com 7 anos em todos os subtestes, com 
exceção de Analogias, ao passo que nas escolas particula-ção de Analogias, ao passo que nas escolas particula-, ao passo que nas escolas particula-
res, menores pontuações aos 6 anos são estatisticamente 
significativas somente nos subtestes Formas Completas e 
Sequências, enquanto que nos outros subtestes o desempe-
nho é semelhante. Neste sentido, existem mais diferenças 
nos alunos de escolas públicas do que em alunos de escolas 
particulares entre as faixas etárias. 

Ao comparar crianças entre 6 e 8 anos de idade, 
observam-se diferenças estatisticamente significativas, sen-
do que nas escolas públicas as diferenças são observadas 
em todos os subtestes. No entanto, nas escolas particulares, 
o desempenho aos 6 anos de idade é inferior aos 8 anos 
apenas nos subtestes Figura-Fundo, Formas Completas e 
Sequências. Observou-se que, nas escolas particulares, os 
subtestes Formas Completas e Sequências foram mais sen-
síveis para diferenciar as idades.Por fim, tanto em escolas 
públicas quanto em escolas particulares, as crianças com 
7 e 8 anos não apresentaram diferenças no desempenho 
tanto nos subtestes específicos quanto na pontuação total. 
Sendo assim, verifica-se que de modo geral, independente 
do tipo de escola, as habilidades relacionadas ao fator Gv, 
como discriminação, exploração e integração visual não 
aumentam de forma significativa dos 7 para os 8 anos. O 
mesmo pode ser observado nas habilidades relacionadas à 
Gf, como raciocínio sequencial e indução de relações. 

A heterogeneidade observada nos resultados a partir 
das diferentes faixas etárias e do tipo de escola pode decor-
rer em função da fase de desenvolvimento em que as crian-
ças se encontram. A capacidade de raciocínio demandada 
pelo subteste Analogias, por exemplo, se desenvolve a partir 
dos 6 anos de idade (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). As 
diferenças podem não ser significativas entre crianças de 6 
a 8 anos em ambos os tipos de escola, por se tratar de uma 
habilidade ainda incipiente, ou em desenvolvimento. Neste 
sentido, os resultados do presente estudo mostraram que o 
tipo de ambiente pode ter mais influência no desempenho 
em tarefas de raciocínio indutivo para estímulos visuo-espa-
ciais do que a idade cronológica, em se tratando de crianças 
pertencentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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No que tange à relação entre leitura, aritmética e o 
desempenho na Leiter-R, as correlações positivas, signifi-
cativas e de magnitude moderada corroboram resultados 
prévios descritos na literatura com indivíduos de diferentes 
faixas etárias (Primi, & Almeida, 2000; Mol, & Wechsler, 
2008). Estes achados corroboram tanto a relação entre as-
pectos não-verbais da inteligência e aritmética (Taub, Floyd, 
Keith, & McGrew, 2008; Flanagan, & cols, 2013) e leitura 
(Mol, & Wechsler, 2008; Joly, & Istome, 2008), embora, de 
modo geral, o desempenho em leitura seja mais relacionado 
com medidas verbais, indicativas de inteligência cristalizada 
e processamento auditivo (Flanagan, & cols., 2006; Joly, 
& Istome, 2008; Alloway, & Gregory, 2013). Isto justifica a 
magnitude moderada encontrada no presente estudo, assim 
como em estudos anteriores. Apenas uma parte da vari-
ância do desempenho acadêmico está relacionada com a 
inteligência fluida (Flanagan, & cols., 2013) enquanto que 
há outra parte relacionadaa outros fatores, tais como a inte-relacionadaa outros fatores, tais como a inte-
ligência cristalizada (Primi, & cols., 2002; Mol, & Wechsler, 
2008; Joly, & Istome, 2008; Oliveira, & Soares, 2011).

Ao analisar os subtestes específicos da Leiter-R, foram 
verificadas correlações de magnitude moderadaentre Sequên-
cias, Analogias, Dobra de Papel e a Prova de Aritmética, o que 
parece indicar que habilidades matemáticas de compreensão 
das propriedades dos números e das operações que podem 
ser realizadas com eles estão relacionadas a habilidades 
cognitivas visuo-espaciais, raciocínio sequencial e analógico, 
bem como manipulação mental de estímulos visuais. Uma das 
habilidades aritméticas avaliadas é o sequenciamento numé-
rico crescente e decrescente. McGrew (2009) relata que o ra-
ciocínio sequencial é uma habilidade subjacente à inteligência 
fluida. Neste sentido,reflete uma maior complexidade cognitiva 
de processos envolvidos em execução de tarefas. Entre eles 
estão os processos dedutivos relacionados a capacidade de 
raciocinar e obter conclusões a partir de premissas gerais mais 
específicas, como deduzir a resolução dos problemas através 
dos enunciados de matemática.

Os mesmos subtestes foram correlacionados com o 
TCLPP, além do subteste Padrões. Desta forma, as mesmas 
habilidades citadas anteriormente, juntamente com a capa-
cidade de descobrir regras subjacentes a uma sequência de 
estímulos se relacionam com a habilidade de leitura de pala-
vras. Estes achados corroboram estudo anterior que indica 
habilidades de sequenciamento relacionadas ao desempenho 
em leitura e escrita (Capovilla, Gutschow, & Capovilla, 2004).

Além das relações observadas entre os subtestes da 
Leiter-R com as provas de desempenho acadêmico, foi veri-
ficada a predição daquela em relação a estas provas. Os re-
sultados oriundos da análise de regressão linear mostraram 
que habilidades de processamento visual (Gv) e raciocínio 
fluido (Gf) predizem 24% do desempenho em aritmética e 
30% do desempenho em leitura. A variância não explicada 
por essas habilidades cognitivas podem estar relacionadas a 
outras variáveis como idade, série escolar, motivação e fun-
ções executivas, conforme apontam outros estudos (Clark, 
Pritchard, Verena, Woodward, & Lianne, 2010; Lu, & cols., 
2011; Primi, Couto, Almeida, Guisande, & Miguel, 2012). 

Estes dados replicam achados previamente descritos na 
literatura que apontam para a inteligência geral como uma 
importante variável preditora de desempenho acadêmico 
(Cruz, 2008; Rowe, Miller, Ebenstein, & Thompson, 2012).

O presente estudo teve por objetivo compreender a 
relação entre variáveis presentes no contexto educacional, 
tais como o desempenho acadêmico em leitura e aritmética, 
assim como o tipo de escola a qual a criança pertence, com 
habilidades cognitivas não-verbais. Assim, ressalta-se a 
importância de considerar determinados aspectos, como o 
desempenho acadêmico e o tipo de escola, nas práticas de 
avaliação de inteligência. Primeiramente, o tipo de escola 
a qual a criança pertence, uma vez que escolas públicas 
e particulares refletem condições socioeconômicas distintas 
(IBGE, 2012). Além disso, habilidades cognitivas não-
verbais tais como manipulação mental de estímulos visuais, 
raciocínio analógico, indutivo e sequencial se relacionam e 
predizem o desempenho acadêmico tanto em demandas 
de leitura como aritmética. Neste sentido, a realização de 
atividades que estimulem estas habilidades pode influenciar 
no desempenho em aritmética e leitura. 
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Resumo

Este ensaio apresenta reflexões sobre o processo de desenvolvimento humano, à luz da Teoria Bioecológica, a partir da narrativa fílmica 
de “O contador de histórias”, produção brasileira baseada em história real. Focaliza o desenvolvimento de uma pessoa, as interações entre 
aspectos multidirecionais de sua trajetória de vida, em contextos próximos e distantes. Utiliza a trama para articular os elementos centrais desta 
teoria– pessoa, processo, contexto e tempo. Identifica a importância da educação balizando a formação do ser humano diante do fenômeno da 
violência, mobilizando o processo de resiliência e modulando influências recíprocas no desenvolvimento. A inter-relação entre as características 
biopsicológicas do protagonista, os processos de socialização e as vulnerabilidades dos contextos em que transita, realça o papel da família e 
das instituições sociais na construção de sua história. Embora constitua um exemplo metafórico, permite uma leitura empírica da vida.
Palavras-chave: Desenvolvimento humano; filmes; experiências de vida.

Human development and bio-ecological theory: essay on “The Storyteller”
Abstract

This paper presents reflections about human development process in the light of Bioecological Theory from the film narrative of “The Storyteller,” 
Brazilian production based on real history. Focuses on the development of a person, the interactions between multidirectional aspects of his life 
story, in close and distant contexts. Uses the plot to articulate the core elements of this theory - person, process, context and time. Identifies 
the importance of education managing the formation of the human being on the phenomenon of violence by mobilizing the process of resilience 
and modulating reciprocal influences on development. The interrelationship between the bio-psychological characteristics of the protagonist, 
socialization processes and vulnerabilities in contexts in which transits, enhances the role of the family and social institutions in the construction 
of its history. Although it is a metaphorical example, allows an empirical reading of life.
Keywords: Human development; motion pictures; life experiences.

Desarrollo humano y teoría bioecológica: ensayo sobre “El contador de historias”
Resumen

Este ensayo presenta reflexiones sobre el proceso de desarrollo humano, a la luz de la Teoría Bioecológica, a partir de la narrativa fílmica de 
“El contador de historias”, producción brasileña basada en historia real. Focaliza el desarrollo de una persona, las interacciones entre aspectos 
multidireccionales de su trayectoria de vida, en contextos cercanos y distantes. Utiliza la trama para articular los elementos centrales de esta 
teoría– persona, proceso, contexto y tiempo. Identifica la importancia de la educación balizando la formación del ser humano delante del 
fenómeno de la violencia, movilizando el proceso de resiliencia y modulando influencias recíprocas en el desarrollo. La inter-relación entre las 
características biopsicológicas del protagonista, los procesos de socialización y las vulnerabilidades de los contextos en que transita, subraya el 
papel de la familia y de las instituciones sociales en la construcción de su historia. Aunque constituya un ejemplo metafórico, permite una lectura 
empírica de la vida.
Palabras clave: Desarrollo humano; película; historia de vida.
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Introdução
O filme “O contador de histórias” (Vilaça, 2009) é uma 

produção cinematográfica nacional do ano de 2009 e retrata 
a biografia de um educador brasileiro, hoje adulto, a partir 
dos contextos em que se desenvolveu - desde sua infância 
até a idade adulta. De forma ilustrativa mostra o processo de 
socialização de uma criança no início da década de 1980, 
em Belo Horizonte, MG, Brasil; sua interação com os diver-
sos contextos de desenvolvimento, da família de origem a 
uma instituição socioeducativa e à rua, até conquistar uma 
“nova família”.

Sua trajetória de vida é permeada pela interação de 
aspectos de vulnerabilidades múltiplas, que agem como po-
tenciais elementos na sua formação e ao final, possibilitam a 
formação de um adulto bem-sucedido. A trama desta história 
demonstra a complexidade das influências recíprocas desses 
elementos contextuais no seu processo desenvolvimentista, 
cuja transformação da pessoa convida e permite um ensaio 
de compreensão a partir de quadros conceituais diversos. 

A Teoria Bioecológica de desenvolvimento humano 
foi aqui eleita como aporte para a leitura aproximativa da 
narrativa deste filme e diálogo com as seguintes questões: 
Como se dá o desenvolvimento humano ao longo da vida, 
mediante contextos adversos? Quais as características que 
orientam o desenvolvimento na proposta Bioecológica? As-
sim, faz-se uma breve incursão a esta teoria para, posterior-
mente, articulá-la à história narrada no filme.

A Teoria Bioecológica em 
questão

No final da década de 1970 Bronfenbrenner publicou 
seu estudo, inicialmente chamado Teoria Ecológica, que 
privilegiava uma compreensão de desenvolvimento de forma 
contextualizada e em ambientes naturais, visando apreender 
a realidade de forma mais abrangente, tal como é vivida 
e percebida pela pessoa no contexto em que se insere 
(Bronfenbrenner, 1977/1996). Ao reformular sua teoria para 
uma compreensão bioecológica do desenvolvimento humano, 
passou a ressaltar, além da interdependência indivíduo-
contexto, as características da pessoa em desenvolvimento 
em relação às influências de quatro aspectos multidirecionais 
inter-relacionados, que constituem o modelo PPCT – pessoa, 
processo, contexto e tempo - elementos centrais da Teoria 
Bioecológica (Bronfenbrenner, & Morris, 1998).

Conforme Martins e Szymanski (2004) neste modelo, 
pessoa refere-se ao fenômeno de constâncias e mudanças 
ao longo da vida, características do indivíduo em desenvolvi-
mento, como convicções, nível de atividade, temperamento, 
metas, motivações, gênero, entre outras. O processo diz 
respeito à participação ativa em interação progressivamente 
mais complexa, recíproca com pessoas, objetos e símbo-
los no ambiente imediato, ocorrendo de forma regular e 

duradoura. Por contexto, entende-se o ambiente em que a 
pessoa está inserida (micro, meso, exo e macrossistemas) 
e onde se desenrolam os processos desenvolvimentais, 
desde os mais imediatos até os mais remotos, sujeitos a 
influências recíprocas. 

O tempo refere-se às pressões exercidas sobre a 
pessoa pelas mudanças que ocorrem ao longo do seu curso 
de desenvolvimento em virtude de eventos históricos a que 
está exposta, seja na família ou em um contexto mais amplo. 
As mudanças constituem-se como elementos propulsores 
de transformações.

Como contexto bioecológico mais imediato, o micros-
sistema representa os locais onde ocorrem as interações 
face a face, cada vez mais complexas, como a família, o 
trabalho ou a escola, sendo “[...] constituído por padrões de 
atividades, papéis e relações interpessoais experienciados 
pelos indivíduos em um dado ambiente, no qual suas carac-
terísticas físicas, sociais e simbólicas particulares funcionam 
de maneira a estimular ou inibir as relações interpessoais.” 
(Polônia, Dessen, & Silva, 2005, p.79).

Enquanto o mesossistema refere-se às inter-relações 
entre dois ou mais microssistemas em que a pessoa está 
envolvida e participa de forma ativa, o exosistema, ao con-
trário, compõe-se de um ou mais ambientes em que a pes-
soa não participa diretamente, contudo, “os acontecimentos 
nesses ambientes afetam ou são afetados pelo ambiente 
onde se encontra a pessoa em desenvolvimento” (Polônia 
& cols, 2005, p.81). Já o macrossistema, “envolve todos os 
ambientes, formando uma rede de interconexões que se di-
ferenciam de uma cultura para outra” (Martins & Szymanski, 
2004, p.67) representando os ambientes mais remotos como 
a cultura, etnia ou classe social.

Na Teoria Bioecológica, a ênfase recai sobre as 
características biopsicológicas da pessoa e suas formas 
particulares de interação ao longo do tempo, engendrando 
o denominado “processos proximais” como mecanismos 
primários que produzem o desenvolvimento humano (Bron-
fenbrenner & Morris, 1998).

Para uma compreensão da dinâmica dos aspectos 
que afetam o desenvolvimento nessa teoria, esta análise 
toma o roteiro do filme como elemento empírico de proposi-
ções que, ao retratar a biografia do protagonista – Roberto, 
e a cronologia dos eventos do seu desenvolvimento, discute 
a inter-relação entre os diversos contextos (microssistema, 
mesossistema, exossistema e macrossistema), tal como os 
“fenômenos que ocorrem em ambientes de vida real estão 
sempre sujeitos a variadas formas de influências, que po-
dem variar ao longo do tempo e do espaço” (Bronfenbrenner, 
1996 conforme citado por Martins & Szymanski, 2004, p.72).

Esses contextos são vistos como contextos de for-
mação e compreendidos na perspectiva das sociedades 
ocidentais como a participação das pessoas em diferentes 
práticas educativas ao longo de suas vidas, “aprendendo os 
princípios da cultura à qual pertencem [...] que lhes permi-
tem diversificar as suas relações, assumir diferentes papéis, 
aprender padrões de comportamento e de relacionamento 
diversos (Salvador, Mestres, Gõni & Gallart,1999, p.195).
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A linguagem fílmica como 
estratégia metafórica 
de compreensão do 

desenvolvimento humano
É possível assinalar, de início, que os elementos 

contextuais da trajetória de vida de Roberto são permeados 
pela violência de variadas formas e nos diferentes contextos. 
Violência aqui entendida de acordo com a concepção da 
Organização Mundial da Saúde (2002, p.5) como um fenô-
meno caracterizado pelo

[...] uso intencional da força física ou do poder, real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra 
um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação. 

Embora o filme retrate apenas alguns acontecimentos 
da vida familiar de Roberto quando criança, há indicativos de 
um contexto marcado por dificuldades socioeconômicas. A 
única referência à figura paterna é de que estava desem-
pregado, cabendo à mãe trabalhar como lavadeira para 
cuidar da sobrevivência dos nove filhos. Essa mãe sugere 
diligência e competência nesse cuidado, estabelecendo as 
díades de desenvolvimento com Roberto, considerando os 
limites de suas condições objetivas de vida. 

No modelo bioecológico original, esta formação de 
díades nas relações interpessoais, segundo Martins e Szy-
manski (2004), ocorre quando um dos membros da dupla 
recebe influência do outro no seu processo de desenvolvi-
mento. As díades podem ser observacionais (quando um 
membro observa cuidadosamente o outro), de atividade 
conjunta (quando duas pessoas se percebem fazendo algo 
juntas) e a primária (quando mesmo distantes um influencia o 
outro). São essenciais à formação dos processos proximais 
como “formas particulares de interação entre organismo e 
ambiente, que operam ao longo do tempo e compreendem 
os primeiros mecanismos que produzem o desenvolvimento 
humano” (Bronfenbrenner & Morris, 1998, p.994).

Todavia, esses processos requerem “[...] a neces-
sidade de constância e regularidade de tempo para que o 
curso do desenvolvimento saudável (ou não) se estabeleça 
[...] Ambos os protagonistas são recursivamente importantes 
um para o desenvolvimento do outro” (Bronfenbrenner, 2005 
citado por Eschiletti Prati, & cols., 2008, p.164).Cumpre à 
família fomentar “[...] o processo de socialização, a proteção, 
as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento 
de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo” (Des-
sen, & Polônia, 2007, p.22), sendo notável sua interferência 
na vida das pessoas, conforme atestam diferentes autores 
citados por Faco e Melchiori (2009, p.121):

Família representa o espaço de socialização, de busca 
coletiva de estratégias de sobrevivência, local para o 
exercício da cidadania, possibilidade para o desenvolvimento 
individual e grupal de seus membros, independente 
dos arranjos apresentados ou das novas estruturas que 
vêm se formando. Sua dinâmica é própria, afetada tanto 
pelo desenvolvimento de ciclo vital, como pelas políticas 
econômicas e sociais. 

Nesta história, frente às dificuldades impostas pelo 
cotidiano nos anos de 1980, o imaginário social da mãe de 
Roberto sucumbe à sedução da mídia televisiva que chega-
va à grande parte da população. À época, a FEBEM (Fun-
dação Estadual do Bem-estar do Menor)1, instituição bra-
sileira implantada em vários estados do País, com caráter 
socioeducativo, veiculava uma propaganda que emanava 
sua ideologia2 de assistência infanto-juvenil como forma de 
superação da miséria, garantia da formação moral, escolar 
e profissional em carreiras promissoras.

Para essa mãe, a FEBEM representava a esperança 
de oferecer um futuro digno aos filhos, ao menos ao caçula, 
escolhido dentre os demais para ser um “doutor”. Alimenta-
da pela crença de que seu filho estaria mais bem cuidado na 
instituição que no seio familiar, ela entrega Roberto aos cui-
dados do Estado. É possível observar o comportamento de 
apego3 da criança em relação à mãe resistindo à separação 
e a família como instância de socialização desconsiderada 
pela possibilidade de segurança e ascensão social “prometi-
da” por outro microssistema. 

A sequência de eventos na história de vida de Ro-
berto passa a confrontar seu potencial de resiliência4 para 
sobreviver aos inúmeros riscos a que esteve exposto nos 
diferentes sistemas, que acenavam sequelas irreparáveis. A 
violência institucional da antiga FEBEM, como microssiste-
ma, repercute como efeito cascata, pois, conforme Bronfen-
brenner (2005) o ser humano é

[...] um ser biológico e psicológico, interage constantemente 
com seu contexto e é produto deste processo de interação. 
Bronfenbrenner usou o termo interação com uma 

1   FEBEM/MG (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor) entidade 
criada pelo governo de Minas Gerais na década de 1970, extinta 
legalmente em 1995 e fechada plenamente em janeiro de 2004. 
Conhecida como Centro Educacional do Horto de Belo Horizonte e, 
pejorativamente, como “boca aberta”, não tinha critérios rigorosos 
para a internação e as fugas e reincidência de internações eram 
rotineiras (Viegas, 2007).
2    Ideologia - compreendida como um “conjunto de representações 
e ideias, bem como as normas de conduta, por meio das quais o 
indivíduo é levado a pensar, sentir e agir da maneira que convém à 
classe que detém o poder” (Aranha,& Martins, 1998, p.72).
3    Apego – refere-se a um tipo de vínculo no qual o senso de 
segurança de alguém está estreitamente ligado à figura de apego 
(Bowlby, 1979/1997).
4    Optou-se por definir resiliência como “capacidade de responder 
de forma mais consistente aos desafios e dificuldades, de reagir 
com flexibilidade e capacidade de recuperação diante dos desafios 
e circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, positiva 
e perseverante, e mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após 
os embates” (Placo, 2001,pp.7-8).
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conotação espiral, multicausal e processual. Ou seja, o 
desenvolvimento humano ocorre através de ampliações 
e aproximações entre a pessoa e os diversos elementos 
do contexto que se influenciam mutuamente de forma não 
linear e dinâmica, alterando-se qualitativamente ao longo do 
tempo. (Bronfenbrenner, 2005 conforme citado por Eschiletti 
Prati & cols., 2008, p.161).

Este novo contexto exerce influência sobre seu 
desenvolvimento humano desconstruindo suas fantasias 
infantis e esperançosas sobre o mundo e favorecendo um 
espectro de reações frente ao não atendimento de suas 
necessidades básicas, como segurança. Pelas dificuldades 
de vida cotidiana da mãe de Roberto as visitas foram escas-
seando e os vínculos fragilizando-se, além de sua possível 
percepção da transformação dos comportamentos do filho, 
como indiferença ao seu contato.

É fato corrente na literatura que a situação de acolhi-acolhi-
mento5geralmente agride crianças e adolescentes com con-
sequências graves, podendo comprometer sua formação.

Umas reagem com amortecimento afetivo como defesa, 
criando uma casca protetora sobre seu verdadeiro self, 
para aplacar o sofrimento vivido. Outras evidenciam intensa 
excitabilidade, agressividade e agitação, mescladas à 
erotização precoce da conduta. Nelas, tudo parece girar 
falso, expressando desta forma o sentimento de vazio e 
de desesperança (Carvalho, Montesi, &Gonçalves, 2006, 
p.157). 

Apesar da história datada, salienta-se a atualidade 
desta temática, a importância dos aspectos do macrossiste-
ma na realidade vigente dos abrigos brasileiros, em que há 
muito a avançar, de acordo com os dados do IPEA - Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, referidos pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância – UNICEF (n.d., p.120) sobre 
uma pesquisa em 589 instituições de acolhimento represen-
tando mais de 20 mil abrigados:

O levantamento mostrou que 86,7% dos abrigados possuem 
família, sendo que 58,2% mantêm o vínculo com elas e 
22,7% não mantêm. Apenas 4,6% realmente não têm 
parentes e 5,8% possuem impedimento judicial para a 
manutenção do vínculo. O grande percentual de crianças e 
adolescentes que possui família e mantém o vínculo acaba, 
no entanto, privado da convivência familiar pela ausência de 
programas de convivência. Dos 589 abrigos pesquisados, 
apenas 39 – uma parcela ínfima de 6,6% - realizam ações 
nesse sentido. O resultado do descaso é assustador: 55,2% 
dos abrigados estão institucionalizados há um período que 
varia de sete meses a cinco anos. Desse total, 32,9% vivem 
dessa forma entre dois e cinco anos (UNICEF, n.d., p. 120).

5   Ressalta-se que, conforme explicitado no filme, a Febem de 
Minas Gerais acolhia as crianças e adolescentes. Atualmente essa 
função é exercida pelas diversas instituições de acolhimento sob a 
supervisão do Estado após decisão judicial.

Este sistema de acolhimento institucional do Brasil 
não revela um contexto de desenvolvimento promissor por 
tornar-se, para além de lar transitório, a casa de muitas 
crianças e adolescentes vítimas de um sistema falido que 
reproduz a violência sobrepondo-se, assim, à falta de pro-
teção da família e da comunidade. Uma vez sem o abrigo 
familiar, os institucionalizados são reduzidos a um número.

As crianças quando albergadas em ambiente inóspitos 
sentem repetidamente usurpadas com o desaparecimento 
inesperado de seus bens pessoais, com as trocas 
inexplicáveis de camas e de dormitórios, mudanças que 
interferem no seu ritmo do sono e alimentação. Ao mesmo 
tempo lastimam a imposição quanto ao uso de vestimentas, 
aos cuidados impessoais que lhes são devotados em 
nome da organização institucional (Carvalho, Montesi, & 
Gonçalves, 2006, p.151).

É importante destacar que o Conselho Nacional dos 
Direitos das Crianças e dos Adolescentes e Conselho Na-
cional da Assistência Social (2008) lançou publicação elen-
cando as diretrizes técnicas para o acolhimento institucional 
de crianças e adolescentes e um de seus princípios prevê a 
excepcionalidade do afastamento do convívio familiar.

Ao completar sete anos, de acordo com a política 
socioeducativa da FEBEM à época, Roberto é transferido 
internamente para outro “projeto”, começando a conviver 
com internos entre sete e catorze anos. Tal mudança abrup-catorze anos. Tal mudança abrup-
ta significa a perda da inocência infantil, pois exige que ele 
desenvolva comportamentos e habilidades mais complexos 
para a garantia de sua sobrevivência. Ressalta a importân-
cia desta dimensão contextual e temporal sobre os aspectos 
individuais repercutindo em seu desenvolvimento e também 
os influenciando, conforme salientam Bronfenbrenner e Mor-
ris (1998, p.66).

Eventos históricos podem alterar o curso do de-
senvolvimento humano em qualquer direção, não só para 
indivíduos, mas para segmentos grandes da população. 
A passagem de tempos em termos históricos tem efeitos 
profundos em todas as sociedades. Esta dimensão contex-
to e tempo em um macrossistema pode ser ilustrada pelo 
advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei 
n. 8069,1990) que substituiu o Código de Menores (Brasil, 
1979) e se consolidou como elementar no tratamento às 
questões da criança e do adolescente no Brasil. O ECA ad-
mite a criança e o adolescente como sujeitos de direitos6 vi-
sando assegurar  seu desenvolvimento priorizando políticas 
como observado em seu 3º artigo:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-
lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

6   Lembra-se que no âmbito dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes houve seu reconhecimento como pessoa - no político, 
como cidadão e no jurídico, como sujeito de direitos (Théry, 1991 
conforme citado por Caliman, 2006, p. 385).
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facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade (Lei n. 8069, 1990).

Contudo, a “odisséia” do protagonista deste filme é 
anterior à aprovação deste mecanismo social, demarca um 
tempo e contexto cujas crianças e adolescentes vulneráveis 
eram marginalizados pela sociedade e pelo sistema legal. 
Esta história e de tantas outras crianças e adolescentes 
vítimas desta violência social e institucional, mesmo após 
a aprovação do ECA, remonta a questões endógenas na 
cultura brasileira; reflexos de um macrossistema marcado 
por uma história de dominação e exclusão influenciando o 
desenvolvimento humano. Em relação aos cuidados daque-
les que precisam, imperam paradigmas arcaicos conforme 
documenta o UNICEF (n.d., p.119).

Essa negligência consiste no descuido, desleixo por parte 
da instituição, má qualidade de suas instalações físicas, 
carência de pessoal e, entre outras características, ausência 
de processo educativo. Falamos, portanto, da ação ou 
omissão que deixa de atender às necessidades básicas da 
criança e do adolescente e os direitos previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente-ECA.

Sem o amparo da família e ou de qualquer outro 
sistema, crianças e adolescentes como Roberto tendem a 
refugiar-se nas ruas, experimentam a liberdade e sustentam 
um ciclo de violência, conforme atesta o Mapa da Violência 
IV: Os Jovens do Brasil, elaborado para a UNICEF (n. d., p. 
123, grifo nosso) pelo sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, a 
partir de fontes oficiais e recolhidos no período de 1993 a 
2002, indicando

[...] dados preocupantes em relação à faixa da população 
com idade entre 14 e 25 anos. Segundo ela [a publicação], 
em 1993 a taxa de homicídios contra jovens era de 34,5 
homicídios em 100 mil, já maior que a relativa à da população 
em geral (20,3 para 100 mil). Em 2002, essa taxa aumentou 
drasticamente para 54,7 em cada 100 mil. Embora o período 
mais crítico seja aos 20 anos, quando a taxa de homicídios 
é de 69,1 por 100 mil, as taxas dos 15 aos 18 anos são 
igualmente assustadoras (UNICEF, n.d., p.123)

Neste cenário, a banalização da vida humana é evi-
denciada, sobretudo pelos jovens que buscam nas drogas 
e nas práticas ilícitas mecanismos para a sobrevivência. 
Quando internos em instituições como a FEBEM, tornam-se 
vítimas de um sistema falido – “fogem e são recapturados”. 
Como a maioria desses, Roberto também fugiu e foi recap-
turado diversas vezes, afinal, “a vida na rua, muitas vezes, 
representa a melhor alternativa encontrada pelas crianças 
que sofrem algum processo de vitimização, seja na família 
de origem ou na sociedade.” (Paludo, & Koller, 2005, p. 191). 

A condição para ser aceito nos grupos da rua, no 
entanto, mostra-se perversa. Roberto vivencia essa questão 
ao descobrir-se admirando o líder de um desses grupos, 

cuja participação almeja, mas para se (re)conhecer torna-se 
vítima de abusos diversos. Assim, as atividades e interações 
cotidianas nas quais participa regularmente influenciam 
seu desenvolvimento. É possível pensar ainda, que o fato 
de Roberto desejar se parecer com seu ídolo, o que remete 
à questão da sua formação identitária, envolve “ao mesmo 
tempo aquilo que torna semelhante e diferente, único e igual 
aos outros” (Chamon, 2003, p.8); a necessidade de perten-
cimento e reconhecimento em um sistema (micro, meso ou 
exo) no processo de construção da identidade pessoal.

Este ir e vir de interações entre os vários ambientes 
configura-se o mesossistema influenciando o desenvolvi-
mento e vice-versa. Dessa forma, o protagonista passa a 
interagir ativamente entre dois ou mais ambientes, “podendo 
ser formado ou ampliado sempre que ela (a pessoa) passe 
a fazer parte de novos ambientes.” (Martins, & Szymanski, 
2004, p.67). 

Nesta migração entre sistemas constata-se que Ro-
berto foi constituindo novos processos proximais, ou seja, 
relações entre pessoas, objetos e símbolos, fazendo com 
que esta “transição ecológica” fosse significada, mesmo 
sendo passageira entre os diversos ambientes. Sobre os 
riscos no desenvolvimento de crianças e adolescentes que 
vivem na rua, Santos e Dell ‘Aglio (2006, p. 222), alertam 
que elas “[...] têm um tempo mínimo para tornar significativas 
suas relações no espaço físico e social da rua, constituindo 
processos, construindo as suas histórias e se caracterizando 
como pessoas”.

A discussão de Santos e Dell ‘Aglio (2006) sobre o 
constructo da resiliência na situação de rua, o que é saudá-
vel ou não, adaptativo ou inadaptativo, permite pensar que a 
trajetória de Roberto exigia muito de seu processo de resili-
ência frente aos riscos psicossociais da rua, considerando, 
sobretudo, tratar-se de uma criança que, supostamente, não 
tinha dimensão dos riscos aos quais se expunha.

Em cena emblemática de sofrimento após uma série 
de abusos físicos e psíquicos, Roberto tenta dar cabo à pró-
pria vida, confrontando seus limites de enfrentamento das 
adversidades. Surge, nesse momento, Margherith Duvas, 
pedagoga e pesquisadora francesa, como uma figura de 
um outro que reativa seu lado virtuoso, fomenta a qualidade 
de um encontro que resulta na catalização dos aspectos 
positivos que Roberto possui, instigando seu processo de 
formação,investe na aproximação, vendo-o como potencial 
sujeito de sua pesquisa.

Conforme relato de Roberto, este primeiro contato 
causou-lhe estranhamento, pois nunca ninguém se aproxi-
mara dele com tamanha educação. A partir desta cena do 
filme há indícios do início de uma díade potencial de desen-
volvimento humano, ou seja, do processo que ocorre a partir 
da relação de atenção estabelecida pela pessoa em uma 
dada atividade junto ao outro. 

Sua relação com a pesquisadora fortalece a forma-
ção de processos proximais, aponta uma progressiva inter-
ferência no seu desenvolvimento. É fato que ela o tem como 
sujeito de pesquisa, todavia, passa a atuar como um suporte 
(“familiar ideal”, talvez) mobilizando seus aspectos sadios, 
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habilidades potenciais como seu senso de imaginação. Pas-
sa a significar segurança física, social e psíquica - continuar 
vivo, romper com a violência cotidiana, ter um lar, aprender 
valores éticos, ser alfabetizado, vencer seus medos e pre-
conceitos, (re) conhecer seu potencial, interagir com a cultura 
de outro país, amar e ser amado – possibilidades que mais 
tarde o formarão como “doutor da vida”, desejo de sua mãe. 

Sobre esta questão, Yunes (2003, p.81) em reflexões 
sobre o conceito de resiliência, cujo discurso hegemônico 
foca o indivíduo, chama a atenção sobre a importância de 
pesquisar e compreender os aspectos sadios e de sucesso 
do grupo familiar sob a ótica ecológica. Faz referências a 
estudos sobre resiliência com indivíduos, indicando “[...] a 
influência de relações com pessoas significativas e próximas 
como apoio na superação das adversidades da vida”.

O exossistema como ambiente em que a pessoa em 
desenvolvimento não participa ativamente, mas pelo qual é 
afetada, remete à cena do filme em que um adolescente da 
FEBEM (apelidado de “Cabelinho de fogo” e ídolo de Roberto 
até então), adentra a casa da pesquisadora onde Roberto es-
tava morando, tentando se integrar a uma nova vida e, talvez, 
fugir de seu passado. Estabelece-se nesse momento para 
ele, um conflito entre dois caminhos, uma tensão consciente 
entre voltar ao grupo e ao modo de vida anteriores, assumin-
do todas as consequências, ou fazer uma nova história sob 
outros parâmetros. Roberto escolhe o desafio da nova vida, 
afinal fora acolhido, física e afetivamente, pela pesquisadora.

A sequência do filme mostra a trajetória de desen-
volvimento de uma vida marcada por muitas idas e vindas. 
Um (re)aprender de limites, do valor e respeito à sua própria 
vida, a do outro e ao seu entorno; um processo lento de 
reconhecimento e construção de sua identidade. Indica uma 
“[...] participação ativa em interação progressivamente mais 
complexa, recíproca com pessoas, objetos e símbolos no 
ambiente imediato” (Martins & Szymanski, 2004, p.66).

Trata-se agora de uma pessoa que pertence a um 
mundo que faz sentido e que ele passa a atribuir sentidos. 
Ilustra a importância das interações sociais duradouras e 
regulares para adquirir novas habilidades, resolver proble-
mas, executar tarefas complexas, adquirir conhecimentos e 
experiências novas. Essenciais também são as atitudes de 
confiança, perseverança e crédito no potencial de desenvol-
vimento de Roberto, por parte da pesquisadora em direção 
à re(construção) de sua trajetória de vida. 

No final, em outra cena emblemática, uma das edu-
cadoras da FEBEM junto à pesquisadora avalia o sucesso 
da transformação de Roberto, mediante a vigência na insti-
tuição de uma “guerra” fadada ao fracasso, que no caso dele 
fora vencida por questões de sorte. Ela sugere não acreditar 
no poder da dedicação de um ser humano a outro, do supor-
te necessário à apreensão das regras e princípios éticos e 
no papel desempenhado por uma instituição na ausência da 
família, não consegue atentar que os dilemas humanos são 
inerentes à convivência, mas que se pode optar em favor da 
vida, visto o desenvolvimento ser influenciado por ambientes 
próximos e distantes,

[...] e pela relação mútua entre o ser humano ativo, em 
desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes 
em que a pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse 
processo é afetado pelas relações entre estes ambientes e 
pelos contextos mais amplos em que os ambientes estão 
inseridos (Bronfenbrenner,1996, p.18).

Tudo indica que esta relação de interdependência 
duradoura entre Roberto e a pesquisadora configurou día-
des essenciais na formação dos processos proximais, como 
potenciais “engrenagens do desenvolvimento, porque é 
engajando-se nessas atividades e interações que o indivíduo 
torna-se capaz de dar sentido ao seu mundo, entender o seu 
lugar neste mundo e, ao mesmo tempo em que nele ocupa 
um lugar, transforma-o” (Tudge, 2008, p.4). Pode-se pensar 
ainda que

conhecer e aproveitar o impacto das diversas práticas 
educativas no desenvolvimento das pessoas exige a análise 
da potencialidade de cada um e de todos em conjunto. 
Tanto no âmbito da conceitualização teórica como no do 
planejamento de políticas em diferentes áreas - na escola, 
na família, nos meios de comunicação -, bem como na 
intervenção psicopedagógica, os progressos deverão ser 
feitos também no terreno da sua inter-relação (Salvador,& 
cols., 1999, p.197-198).

Por ocasião da produção do filme, em 2009, Roberto 
adulto e também pedagogo, assim como o fizera Margherith, 
envida esforços para influenciar a vida de muitas pessoas, 
em diferentes sistemas, se transformando também em um 
contador de estórias (ou histórias). Por meio de seu percur-
so de vida retratado nesta obra cinematográfica busca mo-
bilizar o potencial de desenvolvimento de pessoas, famílias, 
escolas, instituições e políticas sociais. 

Considerações finais
Esta história cinematográfica favoreceu ensaiar 

uma compreensão a partir dos conceitos-chave da Teoria 
Bioecológica, permitindo pensar sobre a complexidade dos 
elementos que interagem no processo de desenvolvimento. 
Conjuga, a exemplo da vida real, o papel dos microssiste-
mas – família, escola-instituição e rua no desenvolvimento 
dos processos proximais, elementos básicos no processo de 
socialização e desenvolvimento humano, dessa perspectiva 
teórica. 

A temática central ilustrou uma situação empírica do 
poder da educação na formação dos indivíduos. A despei-
to das vivências de inúmeros aspectos de vulnerabilidade 
quando ainda criança e adolescente constata-se que no 
confronto entre os limites de resiliência do protagonista, 
a qualidade da relação diádica desenvolvida entre ele e a 
educadora Margherith atuou como importante fonte de apoio 
social e psicológico, fator protetor frente às adversidades em 
seu percurso de vida. 
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Ressalta-se o papel da educação como projeto a 
edificar-se, quando apoiado entre os vários protagonistas, 
não apenas circunscritos aos professores ou aqueles que 
representam o contexto escolar. Neste caso, a atuação de 
Margherith estimulou processos de desenvolvimento, pre-
parando Roberto para intervir ativamente na sociedade. É 
sabido que o ser humano é construtor do seu próprio conhe-
cimento, mas é possível reconhecer (e esta história assim 
o confirma), que nessa tarefa outros podem colaborar no 
processo de desenvolvimento e de aprendizagem e também 
serem afetados na interação vivida.

Estas reflexões permitem pensar na problemática que 
circunda o jovem dos nossos dias. O convite à droga, a coe-
xistência com o desemprego dos pais, a ausência cada vez 
mais comum de uma das figuras parentais, os fenômenos de 
discriminação racial e tantos outros problemas fazem parte 
da sua vida e não podem ser ignorados pela escola como 
contexto educativo e de produção de análises crítico-teóricas.

Será que os dirigentes das organizações escolares e 
institucionais, especialmente as formais, estão preocupados 
com tais questões quando pensam e planejam as ações de 
natureza pedagógica? Podem eles fundamentar-se na ideia 
de que é preciso fazer dos contextos educativos, em geral, 
ambientes facilitadores de aprendizagem e integração da 
criança e do jovem na vida social, otimizando o dinamismo 
das suas transformações? 

A trajetória de vida retratada reitera a necessidade 
de preparar formadores que, de fato, se façam educadores 
e promotores do desenvolvimento humano. Ser formador 
envolve uma simbiose de competências, de natureza refe-
rencial, técnica, operativa, interpretativa e interpessoal, mas 
principalmente, ser capaz de oferecer contextos interativos 
de desenvolvimento.

Por fim, na trama dessa história constatam-se as 
possibilidades de enfrentamento e sucesso no desen-
volvimento, mesmo na presença de contextos adversos. 
Analisada por este ângulo, supera-se a premissa fatalista 
de que, uma vez vítimas do sistema vigente, não há desen-
volvimento possível, embora não se justifique que o Estado 
deva ser eximido das responsabilidades quanto ao fomento, 
criação, implementação, análise e monitoramento de políti-
cas sociais e públicas destinadas à infância e a juventude do 
país. Responsabilidade passível de ser compartilhada entre 
governantes, sociedade civil e seus cidadãos. Inúmeras his-
tórias como a de Roberto são protagonizadas em todos os 
“cantos” do Brasil, um país continental; negar sua existência 
é não desvelar realidades e incorrer em possibilidades de 
viver em contextos de “faz de conta”. 

A escolha de ser “cuidado” por Margherith aconteceu 
mediante dor e sofrimento. Roberto empreendeu esforços 
para esta pertença, optou por ser cuidado; ao receber as 
inúmeras influências inerentes à existência humana, su-
perou as adversidades e reinventou sua própria história: 
“Minha mãe francesa me ensinou que poderia ser ordinário 
ou extraordinário; esse extra faria toda a diferença” (Vilaça, 
2009). Quantos outros terão a mesma sorte? Recorrendo à 

máxima popular, aqui “a arte imita a vida”, mas é possível 
supor o inverso.
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Resumo
O relacionamento família-escola vem sendo apontado pela literatura nas áreas da educação especial e psicologia como um dos principais fatores 
facilitadores no processo de inclusão escolar. Tendo em vista esses fatores, esta pesquisa teve o objetivo de identificar e analisar a produção 
científica de teses e dissertações produzidas no período de 2001-2011 sobre a relação entre família-escola de crianças público alvo da educação 
especial. Para tanto, foi realizada uma busca sistemática no Banco de Teses da CAPES e utilizada uma ficha adaptada para a análise da 
temática, da metodologia e dos resultados de cada produção. Foram analisadas ao todo 20 produções. Os resultados encontrados apontam que 
grande parte das pesquisas está em programas de pós-graduação do sudeste, apresenta metodologia descritiva, adota uma concepção social 
da deficiência e que o tema principal foi o de “atitude/percepção” de familiares e membros da escola sobre o processo de inclusão. Foi possível 
observar a carência em estudos de intervenção na área.
Palavras- chave: educação especial; família; escola.

Special Education and the Family Relationship - School: Analysis of scientific 
production of theses and dissertations

Abstract
The family-school relationship has been pointed out by the literature in the areas of special education and psychology as a major facilitating factors 
in the school inclusion process. Considering these factors, this research aimed to identify and analyze the scientific production of theses and 
dissertations produced in the 2001-2011 period on the relationship between children of family-school target audience of special education. This 
requires a systematic search at the Bank of CAPES Theses and used a plug adapted for the analysis of the subject, the methodology and the 
results of each production was performed. They analyzed a total of 20 productions. The results show that much of the research is in southeastern 
graduate programs, presents descriptive methodology, adopts a social conception of disability and the main theme was the “attitude / perception” 
of family and school members on the inclusion process. It observed the lack of intervention studies in the area.
Keywords: special education; family; school.

Educación Especial y la Relación Familia - Escuela: Análisis de la 
producción científica de tesis y disertaciones

Resumen
El relacionamiento familia-escuela viene siendo apuntado por la literatura en las áreas de la educación especial y psicología como uno de los 
principales factores facilitadores en el proceso de inclusión escolar. Teniendo en vista esos factores, esta investigación tuvo el objetivo de identificar 
y analizar la producción científica de tesis y disertaciones producidas en el período de 2001-2011 sobre la relación entre familia-escuela de niños 
público diana de la educación especial. Para tal, se realizó una búsqueda sistemática en el Banco de Tesis de la CAPES y utilizada una ficha 
adaptada para el análisis de la temática, de la metodología y de los resultados de cada producción. Se analizaron al total 20 producciones. Los 
resultados encontrados apuntan que gran parte de las investigaciones está en programas de post-graduación del sudeste, presenta metodología 
descriptiva, adopta una concepción social de la deficiencia y que el tema principal fue el de “actitud/percepción” de familiares y miembros de la 
escuela sobre el proceso de inclusión. Fue posible observar la carencia en estudios de intervención en el área.
Palabras clave: educación especial; familia; escuela.
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Introdução
A inclusão escolar é um tema amplamente discutido 

nas comunidades acadêmicas e vem ganhando cada vez 
mais espaço em discussões sobre as necessidades do 
aluno público alvo da educação especial1. Por conseguinte, 
reconhecendo os benefícios e o imperativo moral e ético 
presente no processo de inclusão escolar atenta-se para a 
necessidade de estratégias que favoreçam sua inclusão em 
escolas regulares. A relação família-escola é apontada como 
um importante fator de influência no processo de inclusão, 
uma vez que traz implicações para o desenvolvimento social 
e cognitivo do aluno e está diretamente relacionada ao su-
cesso escolar (Glat, 1996; Dessen, & Polonia, 2005, 2007; 
Ferreira, & Marturano, 2002; Silveira, & Neves, 2006).

A família constitui o primeiro grupo social do qual o 
indivíduo faz parte, tendo normas, regras, crenças, valores, 
papéis próprios e previamente definidos, caracterizando-se 
como a primeira mediadora, por excelência, entre indivíduo e 
sociedade. De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (1999), 
“a função social atribuída à família é transmitir os valores 
que constituem a cultura, as ideias dominantes em determi-
nado momento histórico, isto é, educar as novas gerações 
segundo padrões dominantes e hegemônicos de valores e 
de condutas” (p.249). A família, portanto, é responsável pela 
sobrevivência física e psíquica da criança, uma vez que se 
constitui como o primeiro grupo de mediação do indivíduo 
com a sociedade (Bock, Furtado & Teixeira, 1999).

Sua constituição histórica, cultural e material influen-
ciará, portanto, na apreensão do meio pelo indivíduo, atuan-
do como formadora de repertório comportamental, ações e 
resoluções de problemas (Dessen, & Polonia, 2007), assim 
como influenciará a formação da identidade e a aquisição de 
valores pela criança. Portanto, é no ambiente familiar que a 
criança aprende o que e como responder ao seu meio, isto 
é, aprende a administrar e resolver conflitos, expressar-se 
afetiva e emocionalmente, conviver com outros, constituindo 
assim sua identidade como pessoa.

O nascimento de um filho acarreta várias mudanças 
no contexto familiar, podendo transformar profundamente a 
dinâmica familiar, modificando os papéis sociais (de marido 
para marido e pai, de filho para filho e irmão, por exemplo), 
transformando assim a própria identidade de seus membros 
e alterando até mesmo os vínculos externos familiares, 
como relacionamento com amigos e equipe de trabalho. 
Contudo, além das transformações já esperadas no ciclo de 
vida familiar, o nascimento de uma criança com deficiência 
poderá gerar algumas peculiaridades, como ambivalência de 
sentimentos e luto pela criança ideal esperada (Glat, 1996). 
Paniagua (2004) afirma que desde o momento da notícia de 
que o filho terá alguma deficiência, instala-se nos pais uma 
preocupação que acompanha a família por toda a vida, rela-
cionada ao presente e futuro daquela criança, variando em 

1   Atualmente são considerados alunos público alvo da educação 
especial pessoas com deficiência, com transtornos globais do 
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação (Brasil, 
2013).

maior ou menor intensidade, dependendo da família, seus 
recursos pessoais e suporte social. O autor ainda aponta 
que um dos principais contextos de suporte para a família da 
criança com deficiência será o escolar. 

A escola é o segundo ambiente mediador entre indiví-
duo e ambiente. É no meio escolar que o saber culturalmente 
organizado e historicamente construído é transmitido de 
maneira mais sistemática. Além disso, é nesse ambiente 
que os alunos irão aprender novas formas de interação, 
comportamentos e serão apresentados a novos valores, ten-
do importância fundamental na socialização infantil, no de-
senvolvimento e na aprendizagem. De acordo com Polônia 
e Dessen (2007, p.304) “a escola deve visar não apenas a 
apreensão de conteúdo, mas ir além, buscando a formação 
de um cidadão inserido, crítico e agente de transformação, 
já que é um espaço privilegiado para o desenvolvimento das 
ideias, ideais, crenças e valores”. Assim, de acordo com as 
autoras, compete à escola fornecer recursos psicológicos 
responsáveis pela evolução e desenvolvimento intelectual, 
social e cultural do homem.

O desenvolvimento humano é marcado por diver-
sas fases e períodos de mudanças. Goitein e Cia (2011) 
apontam para o fato de que durante as fases de transição 
do desenvolvimento infantil, como o período de saída do 
ambiente domiciliar e a ida para a pré-escola, os pais de 
crianças com deficiência ou transtorno global do desenvol-
vimento tendem a vivenciar sentimentos de insegurança e 
incerteza. Esse período também apresenta peculiaridades 
para o próprio aluno. Até então acostumado com o contexto 
familiar, com número restrito de pessoas e nível de aten-
ção peculiar, quando inserido na escola este é exposto a 
inúmeras situações novas, como: relações entre pares, 
amizade, competição, aprendizagem, ausência da prote-ausência da prote-
ção constante de familiares, entre tantas outras (Paniagua, 
2004; Goitein, & Cia, 2011). Considerando então a família 
e a escola ambientes de desenvolvimento e aprendizagem 
humana, e em consonância com o que afirmam as au-
toras Dessen e Polônia (2007), estudar as relações entre 
família-escola constitui fonte importante de informação, pois 
permite identificar aspectos ou condições que influenciam 
na comunicação, padrões de colaboração e conflitos entre 
essas duas instituições.

De fato, o sucesso na relação entre família-escola 
tem sido apontado na literatura como um dos principais fa-
tores facilitadores da inclusão escolar (Glat, 1996; Dessen, 
& Polônia, 2005, 2007). Sabe-se que na realidade escolar 
o envolvimento e desempenho acadêmico do aluno, sua 
adesão às normas e rotinas da escola são atribuídas, em 
parte, à participação ou ausência da família em reuniões de 
pais e atividades escolares. Carvalho (2000) aponta que tra-
dicionalmente o sucesso escolar fica sujeito, na maioria das 
vezes, ao “apoio direto e sistemático da família que investe 
nos filhos” (p.2). Para tal, é necessário compreender o papel 
e o envolvimento da família no desenvolvimento humano e 
assim sua influência nas relações sociais e redes de apoio 
da criança com deficiência, como a escola.
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A inclusão educacional é uma realidade presente 
em todo o território nacional. Ações, práticas, instrumentos, 
leis, diretrizes e reformas curriculares têm voltado atenção 
para respaldar o ambiente escolar e o corpo docente para 
o recebimento de alunos público-alvo da educação especial 
de maneira adequada. O processo de inclusão surge como 
um procedimento que exige adequação mútua, envolvendo 
esforços de todas as partes envolvidas, visando promover e 
implementar os ajustes necessários para que se possibilite o 
livre acesso e a convivência de todos em espaços comuns.

Omote (2008) afirma que a inclusão na Educação 
“exige uma grande revisão nas práticas pedagógicas tra-
dicionais” (p.24). Para tal, a escola precisa rever dogmas, 
crenças e velhas práticas, realizando mudanças das mais 
diferentes ordens. Em relação à variabilidade e diversidade 
de condições, pode-se inferir que nem todas as diferenças 
apresentadas pelas pessoas são vantajosas. Algumas ca-
racterísticas podem ser consideradas vantajosas em deter-
minadas culturas e desvantajosas em outras, por exemplo. 
Portanto, há que se considerar o envolvimento de determi-
nada diferença, o meio e circunstância em que ela se mani-
festa, bem como a dimensão social das diferenças (Omote, 
2008). Tal consideração é relevante no estudo das defici-
ências e da inclusão, pois a concepção, por exemplo, na 
escola ou na família, que se tem sobre uma característica ou 
deficiência vai determinar a maneira como ela será tratada, 
influenciando pesquisas e práticas de intervenção.  Sendo 
assim, torna-se primordial em pesquisas atuais uma com-
preensão que considere a importância do meio como criador 
de um desvio, sendo que este não pode ser explicado pelos 
fatores orgânicos ou apenas pelos fatores sociais; “eles 
são criados pela sociedade” (Omote, 2008, p. 24). Sendo 
irrefutáveis as provas de que algumas condições orgânicas, 
individuais imputem dificuldades na escolarização, o ideal 
seria uma visão interacionistas da deficiência, que considere 
indivíduo e meio.

De fato, a interação efetiva entre família e escola 
contribui de maneira positiva para o processo de real inclu-
são de crianças público alvo da educação especial em salas 
de aula regulares. Entretanto, o envolvimento da família no 
processo de inclusão escolar fica sujeito a diversos fatores, 
como: percepções dos pais sobre o papel da escola no de-
senvolvimento da criança, tipo de apoio e suporte ofertados 
pela escola, concepções da escola sobre a criança com de-
ficiência, políticas educacionais nacionais, estaduais e muni-
cipais, entre outros, variando significativamente em relação 
à idade e etapa educacional da criança. Para Glat (1996), a 
participação da família é abordada muitas vezes como pano 
de fundo do processo de inclusão, e não como um de seus 
principais agentes, tendo o poder de ser facilitadora ou im-
peditiva para que a inclusão social, e mais especificamente 
a escolar, ocorra.

A relevância da família e da escola no desenvolvi-
mento infantil são duas temáticas bastante estudadas na 
psicologia e nas ciências humanas, porém a maioria das 
pesquisas e estudos tem seus objetivos centrados em ape-
nas um desses contextos, deixando uma lacuna referente 

aos aspectos que constituem e intervêm na relação entre 
os dois. A pesquisa bibliográfica realizada por Toci-Dias 
(2009) buscou analisar 27 anos (1980-2007) de publicação 
de  teses e dissertações e indicou em seus resultados que 
as produções analisadas apontam para a importância na 
relação família-escola, na medida em que as famílias ado-
tam critérios escolares para avaliar o desenvolvimento de 
seus próprios filhos depois que se inicia o percurso escolar 
das crianças. Contudo, Oliveira e Marinho-Araujo (2010) 
demonstram que o baixo desenvolvimento de pesquisas 
científicas voltadas à intersecção que se estabelece coti-à intersecção que se estabelece coti-intersecção que se estabelece coti-
dianamente entre a família e a escola pode ser justificado 
pela ausência de publicações suficientemente atuais nesta 
temática.

Reconhecendo o imperativo de instrumentos e prá-
ticas que auxiliem escola e família no processo de inclusão 
escolar do aluno público alvo da Educação Especial (PAEE) 
e tendo em vista o alerta de Mendes (2008) sobre a neces-
sidade de análises e revisões críticas sobre a produção es-
pecífica em Educação Especial, o presente estudo realizou 
uma revisão sistemática da produção científica, no que diz 
respeito ao envolvimento da família no processo de inclusão 
escolar da criança público alvo da Educação Especial. Sen-
do assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e analisar a 
produção de teses e dissertações nacionais relacionadas à 
temática relação família-escola de crianças público alvo da 
Educação Especial, escolarizadas no ensino regular.

Método
A fim de atingir os objetivos da presente pesquisa, 

utilizou-se uma ficha de registro para identificação das dis-
sertações e teses. Essa ficha foi adaptada do instrumento 
produzido por Mendes, Ferreira e Nunes (2002), sendo di-
vidida em duas partes: Parte A – Identificação do Material 
e Categorização: Composta por dados como: Título, Autor, 
Orientador, Ano de Entrega, Programa e Universidade; Parte 
B – Análise do Material: Análise do texto e conteúdo das dis-
sertações e teses. Vale ressaltar que será utilizado para aná-á utilizado para aná- para aná-
lise o roteiro de análise de teses e dissertações de Mendes, 
Ferreira e Nunes (2002), em que serão contemplados os 
itens referentes à temática, metodologia (local, participantes 
alvo dos trabalhos) e resultados dos estudos.

Foi realizado o levantamento das dissertações e te-
ses no Banco de Teses da Capes, considerando-se o perío-
do dos últimos 10 anos de material disponível para consulta 
(de 2001 a 2011). O período foi selecionado levando em 
consideração que as dissertações e teses começaram a se-
rem disponibilizadas nas bibliotecas das universidades em 
formato eletrônico a partir de 2001/2002. As palavras-chave 
utilizadas foram: “família”; “deficiência”, “altas habilidades”, 
“inclusão” e a expressão exata “relação família-escola”. 
Optou-se por utilizar termos mais amplos sobre a temática e 
então, a partir do material encontrado, selecionar por meio 
da leitura do resumo aqueles relevantes para a presente 
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pesquisa, isto é, os que contemplam como temática principal 
a relação família-escola.

Os dados obtidos por meio da leitura e análise do 
material foram agrupados em categorias pré-existentes no 
instrumento utilizado. Nos casos em que nenhuma das cate-
gorias pré-existentes contemplasse a análise do conteúdo, 
foi realizada uma pré-análise e leitura analítica para catego-
rizar os itens de acordo com a semelhança temática e tex-
tual, observando-se as etapas descritas por Bardin (2011).

Resultados e Discussão

Parte A - Identificação do Material e Categorização

Identificação
A pesquisa no banco de teses da CAPES permitiu a 

identificação de 40 dissertações e 13 teses referentes ao pe-
ríodo pesquisado (2001-2011) e aos descritores utilizados. A 
distribuição das produções em relação ao ano de publicação 
e tipo de produção podem ser visualizadas na figura abaixo.

A partir da leitura do resumo, algumas produções fo-
ram descartadas por não tratarem da relação família-escola 

como temática principal, sendo descartadas oito disserta-
ções e três teses. Uma tese, apesar de abordar esta temáti-
ca, realiza os estudos com alunos matriculados apenas em 
escola especial e foi, portanto, retirada da análise. 

Apesar da obrigatoriedade de as produções cientí-
ficas serem disponibilizadas nas bibliotecas das universi-
dades em formato eletrônico a partir de 2001/2002, alguns 
programas de pós-graduação não disponibilizam as disser-
tações completas, sendo descartadas da análise mais siste-
matizada 19 produções por falta de acesso ao material total. 
Foram realizadas tentativas de contato via e-mail com os 
autores, porém a maioria não fornece o endereço eletrônico 
para contato e outros não nos responderam. Apenas dois 
autores retornaram o contato e disponibilizaram o material 
para análise. Dessa forma, ao todo, a análise contemplou 
onze dissertações de mestrado e nove teses de doutorado, 
totalizando 20 produções.

Programas e Universidades
Considerando o material disponível online para con-

sulta e análise, observou-se que a maioria dessas produ-
ções se concentra no Sudeste, podendo ser distribuídas em 
relação às regiões brasileiras e à suas instituições de ensino 
correspondentes.

Figura 1. Número de teses e dissertações publicadas por ano (2001-2011)

Sudeste: treze produções relacionadas às Universida-
des: Universidade Federal de São Carlos (cinco); Pontifícia 
Católica - SP (duas); Universidade Metodista de Piracicaba 
(uma); Universidade Metodista de São Bernardo do Campo 
(uma); Universidade de São Paulo (uma); Centro Universitá-
rio Moura Lacerda (uma); Universidade Federal do Espírito 
Santo (uma); Universidade Federal de Minas Gerais (uma).

Nordeste: duas produções vindas da Universidade 
Católica de Salvador (uma) e Universidade do Estado da 
Bahia (uma). Centro – Oeste: uma produção da Universida-

de de Brasília. Norte: uma produção da Universidade Fede-
ral do Pará. Sul: duas produções da Universidade Federal 
de Santa Maria e uma da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul.

Quanto aos programas, dez eram em Educação, 
cinco em Educação Especial, dois em Processos de Desen-
volvimento Humano e Saúde, um em Saúde e Enfermagem, 
um em Psicologia, um em Ciências e um Multidisciplinar: 
Família na Sociedade Contemporânea.
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Parte B – Análise do Material 

A leitura crítica e analítica das dissertações e teses 
permitiu a categorização do material encontrado em relação 
à metodologia, população alvo da pesquisa, tema e concep-
ções de deficiência. Foram utilizadas as categorias já exis-
tentes no instrumento de Mendes, Ferreira e Nunes (2002), 
sendo necessária a criação de apenas uma nova categoria 
na área “Tema Principal”. A Tabela 1 explicita os participan-
tes encontrados nas pesquisas analisadas.

Os dados expostos na Tabela 1 demonstram que 
parte das pesquisas da amostra utilizou apenas um lado da 
relação família-escola, seja apenas investigando a família, 

a família e o aluno ou somente os professores. Ao todo, 
cerca de 10 produções englobaram mais de um ator des-
sa relação, a saber: família, alunos, professores e a escola 
como um todo.  Estudos envolvendo a família, professores 
e alunos somam um quarto dos estudos analisados. Vale 
ressaltar que uma produção não utilizou uma amostra de 
participantes, dedicando-se ao estudo dessa relação de 
acordo com a análise exclusiva de documentos e legislação 
nacional (Turchiello, 2009).

O roteiro para análise de Teses e Dissertações per-
mitiu a identificação e categorização da metodologia das 
pesquisas. Os dados referentes a este aspecto podem ser 
visualizados na Tabela 2.
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Categoria N %
Descritiva 8 40%

Estudo de Caso / Campo 5 25%

História Oral 2 10%

Ensino Colaborativo 2 10%

Pesquisa-Ação 1 5%

Histórico 1 5%

Quase-Experimental 1 5%

Tabela 2. Metodologia utilizada nas Dissertações e Teses

Nota: Delineamento quase-experimental = Ocorre em pesquisas em que não se distribuem aleatoriamente os participantes 
do grupo experimental ou grupo controle, ou mesmo que não há grupo controle. A comparação das condições referentes à 
intervenção ocorre entre grupos que não são equivalentes ou entre o próprio sujeito. 

Categoria N %
Famílias 7 35%

Família e Professores 5 25%

Famílias, Alunos e Professores 5 25%

Professores 1 5%

Família e Alunos 1 5%

Tabela 1. Participantes das Pesquisas

Em relação à metodologia, a maioria das produções 
descrevia claramente o desenho metodológico utilizado. 
Contudo, nem todas as produções explicitavam os métodos 
e recursos utilizados nos procedimentos, sendo necessária 
uma leitura crítica. Esta permitiu categorizar essas produ-
ções em um desenho metodológico específico, de acordo 
com o instrumento Mendes, Ferreira, & Nunes (2002). 

As pesquisas descritivas foram encontradas em 
maior quantidade (40%). Tal fato é corroborado por várias 
outras pesquisas de literatura (Nunes, Ferreira, & Mendes, 
2004; Marques, & cols., 2008) que apontaram que a meto-
dologia descritiva predomina entre as produções científicas 
em Educação Especial no Brasil. De acordo com Gil (1991), 
as pesquisas descritivas são fundamentais para a descrição 

e a compreensão de determinada população ou fenômeno; 
porém, após tantas descrições, ressalta-se a necessidade 
de intervenção nas realidades já analisadas, de maneira a 
dar continuidade às propostas de mudanças feitas pelas 
próprias pesquisas, para que de fato possam ocorrer melho-
rias na relação família-escola. 

De certa forma, quase todos os métodos encontra-
dos buscavam descrever a realidade pesquisada. As pes-
quisas que envolviam alguma forma de intervenção com 
a população estudada foram agrupadas nos itens “Ensino 
Colaborativo” e “Pesquisa-Ação” e somam 15% da produção 
analisada. 

Quanto às concepções dos autores sobre a diferença 
e a deficiência, os estudos foram divididos em três catego-
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rias: Psicoeducacional, Social e Médico-Clínica, de acordo 
com Mendes, Ferreira e Nunes (2002). A categoria Social 
remete a concepções da deficiência como um fenômeno de 
ordem social e enfatiza as circunstâncias sociais em que 
alguém é identificado e tratado como deficiente.

A categoria Psicoeducacional refere-se a estudos 
que apontam diferentes teorias psicológicas de aprendi-
zagem e desenvolvimento humanos na sua relação com o 
processo educacional, focando em aspectos individuais. Já 
a categoria Médico-Clínica diz respeito a concepções orga-
nicistas da deficiência, com ênfase em aspectos etiológicos 
e classificatórios.

De acordo com Januzzi (2004) as concepções médi-
co-pedagógicas da deficiência consideram apenas um lado 
da questão, o do aluno. Essas representações favorecem a 
compreensão de que a deficiência é um atributo do próprio 
indivíduo (Omote, 1996), o que acaba favorecendo uma prá-
tica estratificada, uma vez que a mudança fica focalizada na 
pessoa do aluno e não no processo escolar ou na participa-

ção da família. Dentre as produções analisadas, duas (10%) 
encaixaram-se nesta categoria. Quatro produções (20%) 
apresentaram concepções Psicoeducacionais da deficiên-
cia. Como característica principal está o fato de analisarem 
as atitudes e percepções de familiares e professores sobre 
o ensino e aprendizagem dos alunos público alvo da educa-
ção especial.

A maioria das teses e dissertações, 14 produções 
(70%), apresenta em seu texto e método, seja de forma 
implícita ou explícita, uma concepção social da deficiência. 
Para Januzzi (2004), tal concepção considera a complexi-
dade do aluno e o momento histórico e social ao qual ele 
pertence e compreende a educação como mediação do 
processo de inclusão escolar. A principal característica das 
produções desta categoria foi considerar os múltiplos am-
bientes e atores sociais relacionados ao tema investigado.

Na Tabela 3 pode-se observar a distribuição dos te-
mas de investigação das produções científicas analisadas. 
No total, seis categorias foram identificadas, a saber:

Categoria N %
Atitude / Percepção 12 60%

Formação de Recursos Humanos 3 15%

Integração/Inclusão 2 10%

Política em Educação Especial 1 5%

Relações Familiares 1 5%

Ensino/Aprendizagem 1 5%

Tabela 3. Tema Principal de Investigação

De acordo com Mendes, Ferreira e Nunes (2002), 
a categoria Atitude/Percepção engloba produções que 
abordam ideias, posturas, sentimentos, valores, crenças, 
concepções, expectativas, descrições, estimativas e repre-
sentações sociais de profissionais, familiares e/ou pares. 
Doze produções (60%) apresentaram este tema principal e 
envolviam a investigação de atitudes, pensamentos e repre-
sentações de familiares e professores sobre a inclusão do 
aluno no ensino regular. Todas as pesquisas desta categoria 
utilizaram a metodologia descritiva, coletando seus dados 
preferencialmente por meio de entrevistas.

A temática Formação de Recursos Humanos abordou 
temas relacionados à Formação inicial e continuada de 
profissionais da área da educação, utilizando o ensino 
colaborativo e a pesquisa quase-experimental (Capellini, 
2004 e Pamplin, 2010, respectivamente). De acordo com a 
autora, trata-se de um delineamento quase-experimental, 
pois o estudo foi composto por dois grupos de professores 
(experimental e controle) com medidas de pré, pós teste 
e follow-up, totalizando 180 participantes, distribuídos nos 
grupos experimental e controle (Pamplin, 2010). Destaca-
se que os participantes não foram distribuídos nos grupos 

aleatoriamente, o que impossibilita o controle das variáveis 
sociodemográficas e intervenientes em sua totalidade.

Outra pesquisa utilizou como método de pesquisa o 
treinamento de familiares para a utilização de determinadas 
estratégias e programas ditos facilitadores do processo de 
inclusão (Araóz, 2009). O restante pode ser distribuído nas 
categorias Política em Educação Especial com a análise de 
documentos legais, Integração/Inclusão, Relações Familia-
res e Ensino/Aprendizagem.

A Tabela 4 refere-se à população específica à qual a 
pesquisa se destina, como por exemplo: tipo de deficiência 
ou altas habilidades. Do total analisado, oito estudos não 
abordaram uma população específica, sendo que a maioria 
deles se refere aos alunos com termos gerais, como “alunos 
com necessidades educacionais especiais”. Por essa razão 
foi criada a categoria “Não Específico”.

Em relação ao público alvo pesquisado nas disser-
tações e teses, isto é, a população específica a qual se 
destinou a pesquisa, pode-se afirmar que quatro produções 
se destinaram a estudos relacionados à Deficiência Intelec-
tual (Silveira, 2011; Capellini, 2004; Dallabrida, 2006; Lima, 
2009), duas à Deficiência Visual (Pires, 2005; Bazon, 2009), 
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Deficiência Física (Araújo, 2009; Campos, 2007) e Deficiên-
cia Múltipla (Macedo, 2006; Araóz, 2009) respectivamente. 
O único estudo a dedicar-se exclusivamente aos deficientes 
auditivos foi o de Camarotti (2007) e o único a tratar de Altas 
Habilidades foi o de Chagas (2008). As produções restantes 
não focaram em uma população específica, abordando de 
forma geral os alunos público alvo da Educação Especial 
(Pamplin, 2005; Furini, 2006; Briant, 2009; Souza, 2009; Tur-
chiello, 2009; Sobrinho, 2009; Silva, 2010; Pamplin, 2010).

Os resultados das pesquisas apontaram que a per-
cepção dos familiares/responsáveis e da escola sobre o 
processo de inclusão escolar pode ser bastante divergente e 
terá como fatores determinantes a concepção dos professo-
res e responsáveis pela escola sobre deficiência e o espaço 
oferecido para que o relacionamento com os pais ocorra de 
maneira contínua e significativa. 

A maioria das famílias estudadas revelou uma per-
cepção negativa a respeito da inclusão escolar de seus 
filhos. As famílias entrevistadas por Dallabrida (2006), por 
exemplo, apontaram que a escolarização em escola regular 
não contribuiu para a aquisição de conhecimento escolar 
pelas crianças. A falta de investimento do ambiente esco-
lar foi apontada pelos pais como descrédito no potencial e 
desenvolvimento acadêmico das crianças público alvo da 
Educação Especial estudadas (Dallabrida, 2006; Macedo, 
2006).Em contrapartida, a pesquisa de Souza (2009) revelou 
que as famílias analisadas em sua dissertação pouco vão à 
escola, limitando-se a levar e buscar os alunos; as trocas 
verbais ocorrem apenas quando o aluno apresenta algum 
problema em sala de aula.

As pesquisas que analisaram espaços comuns famí-
lia-escola voltados à discussão sobre o processo de inclusão 
escolar revelaram que, apesar de discrepâncias estarem 
presentes no início, o contato semanal escola-família para 
abordar o tema inclusão favorece a criação de medidas e 
estratégias de ambos os lados. Todas as pesquisas ressal-
taram a importância do relacionamento família-escola como 
fator essencial para que a inclusão do aluno público alvo da 
Educação Especial ocorra e apontaram a necessidade de um 
maior número de estudos investigar e intervir nessa temática.

Considerações Finais
A análise de teses e dissertações nacionais sobre a 

relação família-escola de crianças público alvo da Educação 
Especial escolarizadas no ensino regular permitiu identificar 
polos de pesquisas e traçar um panorama atual da área. 
Notou-se que uma dificuldade nesse tipo de pesquisa foi a 
disponibilidade de material. Infelizmente, alguns programas 
ainda não disponibilizam suas teses e dissertações, o que 
prejudica a consulta para importantes pesquisas de revisão 
de inúmeras áreas. Mesmo com essa dificuldade, a amostra 
de pesquisas analisadas foi considerada significativa.

Constatou-se que os estudos ficam concentrados 
no Sudeste do Brasil, em programas de pós-graduação em 
Educação. Apesar de a Psicologia dar contribuições signifi-
cativas, essenciais para a compreensão do relacionamento 
entre as duas partes e afirmar que um bom relacionamento 
pode trazer inúmeros benefícios tanto para a escola, a fa-
mília e o aluno, pode-se notar que apenas duas produções 
são advindas de programas desta área. É necessário que o 
conhecimento produzido em programas de Psicologia, como 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento e da Aprendiza- e do Desenvolvimento e da Aprendiza-
gem possam beneficiar ainda mais a área, com produção 
de conhecimento próprio e pesquisas sobre a Educação 
Especial, Inclusão e o relacionamento entre os seus sujeitos.

Outro dado interessante foi o fato de que a grande 
maioria dos estudos já adota uma concepção social de de-
ficiência. Tal fato permite que os estudos abarquem a com-
plexidade do aluno e da situação em si, considerando família 
e escola como atores sociais responsáveis para que o pro-
cesso de inclusão escolar ocorra de forma bem-sucedida. A 
mudança da concepção dos pesquisadores sobre a deficiên-
cia trouxe uma importante evolução conceitual, pois caminha 
para a proposta de intervenções e práticas que considerem 
a construção social da deficiência. Dessa forma, cada vez 
mais pesquisas devem focar sua atenção na escola, na famí-
lia do aluno público alvo da educação especial e na relação 
entre ambas, uma vez que a mudança na concepção se 
traduz na compreensão da intervenção nessas instituições 
como objetivos precípuos da própria inclusão escolar.
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Categoria N %
Deficiência Intelectual 4 20%

Deficiência Visual 2 10%

Deficiência Física 2 10%

Deficiência Múltipla 2 10%

Deficiência Auditiva 1 5%

Altas Habilidades/ Superdotação 1 5%

Não Específico 8 40%

Tabela 4. Participantes Alvos dos Trabalhos



356 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 2, Maio/Agosto de 2015: 349-358.

Por fim, vale apontar que muitas das pesquisas ana-
lisadas discutiram dados referentes à opinião dos pais em 
relação à escola, porém pouca atenção foi dada ao outro 
lado da questão. A opinião de professores e gestores sobre 
a participação dos pais é muitas vezes deixada em segundo 
plano, remetendo à ideia de que é algo menos importante 
quando se estuda a relação família-escola. É importante 
ressaltar que o bom relacionamento família-escola depende 
de esforços bilaterais que envolvam comunicação e propor-
cionem espaços comuns de discussão.

Considerando as muitas contribuições do presente 
trabalho, acredita-se que foi realizada uma varredura consi-
derável da produção científica nacional atual, na qual foram 
apresentados os programas e as áreas de concentração de 
estudos, a metodologia, a concepção de deficiência, a te-
mática e a população foco das produções. Os dados aqui 
expostos fornecem subsídios para propostas de novas pes-
quisas na área que devem avançar do plano descritivo para o 
prático. Uma vez identificados nas pesquisas aqui relatadas 
aspectos e condições que influenciam a comunicação e pa-
drões de colaboração entre a família e escola, atenta-se para 
a necessidade de estudos que deem continuidade a essa 
temática, abordando evidências de práticas bem-sucedidas 
que intervenham positivamente no processo de inclusão es-
colar e no melhoramento da colaboração família-escola.
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Corpo e docência: a dança circular como 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de doutorado que investiga o potencial da dança circular como mobilizadora da expressão 
de afetos e de reflexões que resultem na ampliação da consciência dos professores da rede pública de ensino. Nossos sujeitos são dois grupos 
de professores das redes municipal e estadual do interior de São Paulo.Desenvolvida como ação da Psicologia Escolar, a proposta é construída 
com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia Histórico-cultural. Nosso método fundamenta-se no Materialismo Dialético e 
utilizamos as expressões afetivas como unidade de estudo baseando-nos nas reflexões de Vigotski. Os dados apontam que o sofrimento no 
trabalho docente é grande, mas as danças circulares, respaldadas nos conceitos de Vigotski, podem se converter em porta de acesso à afetividade 
dos sujeitos e, assim, viabilizar a configuração de novos sentidos e significados – caminho este para o desenvolvimento da consciência.
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; psicologia escolar; consciência.

Body and teaching: a circular dance as a promoter of development of 
consciousness

Abstract

This paper presents the results of a doctoral research investigating the potential of circular dance as mobilizing the expression of emotions and 
reflections that result in increased awareness of teachers of public schools. Our subjects are two groups of teachers from municipal and state of 
São Paulo. Developed as an action of School Psychology, the proposal is built on the theoretical and methodological assumptions of Historical-
cultural psychology. Our method is based on the Dialectical Materialism and use affective expressions as unit of study based on the reflections 
of Vygotsky. The data show that the suffering in teaching is great, but the circle dances, backed the concepts of Vygotsky, can become affectivity 
access door of the subjects and thus enable the configuration of new meanings - this way the development of consciousness.
Keywords: Historical-Cultural Psychology; school psychology; consciousness.

Cuerpo y docencia: la danza circular como promotora del desarrollo de la consciencia
Resumen

Este estudio presenta los resultados de una investigación de doctorado que investiga el potencial de la danza circular como mobilizadora de la 
expresión de afetos y de reflexiones que resulten en la ampliación de la consciencia de los profesores de la red pública de enseñanza. Nuestros 
sujetos son dos grupos de profesores de las redes municipal y estadual del interior de São Paulo. Desarrollada como acción de la Psicología 
Escolar, la propuesta es construída con base nos presupuestos teórico-metodológicos de la Psicología Histórico-cultural. Nuestro método 
se fundamenta en el Materialismo Dialéctico y utilizamos las expresiones afectivas como unidad de estudio basándonos en las reflexiones 
de Vygotsky. Los datos apuntan que el sufrimiento en la labor docente es grande, pero las danzas circulares, respaldadas en los conceptos 
de Vygotsky, pueden convertirse en puerta de entrada a la afectividad de los sujetos y, así, viabilizar la configuración de nuevos sentidos y 
significados – camino éste para el desarrollo de la consciencia.
Palabras clave: Psicología Histórico-Cultural; psicología escolar; consciencia 
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Introdução
Este artigo origina-se de uma pesquisa de doutora-

do que investiga a potencialidade de intervenções que se 
utilizam de expressões artísticas na promoção de reflexões 
e que resultam em ampliação da consciência dos sujeitos. 
Objetivou-se analisar o potencial da arte, neste caso, a 
dança circular,como mobilizadora da expressão de afetos e 
potencializadora do processo de desenvolvimento dos sujei-
tos que resultem na configuração de novos sentidos sobre 
a docência e na ampliação da consciência dos professores 
sobre sua condição de trabalho. Teve como sujeitos dois 
grupos de professores de duas escolas públicas do interior 
de São Paulo – uma municipal e outra estadual.

Desenvolvida como ação da Psicologia Escolar, 
a proposta foi construída com base nos pressupostos 
teórico-metodológicos da Psicologia Histórico-Cultural, que 
propõe o estudo do homem a partir de uma relação dialética 
de interdependência entre múltiplos aspectos que se 
engendram no processo de constituição do sujeito, no qual 
o meio tem papel fundamental. Para Vigotski (1927/2004a, 
1935/2007), um de seus principais representantes, o 
contexto em que o sujeito está inserido é uma espécie de 
trama que respalda seu desenvolvimento físico, afetivo e 
social de forma imbricada.

Outro aspecto abordado nas obras de Vigotski 
(1925/2001) e que embasou esta investigação é o destaque 
conferido à afetividade e ao potencial da arte em acessar 
o sensível nos sujeitos, o que se constitui condição à am-
pliação da consciência. E, para o autor, a arte pode ser um 
caminho para se acessar a afetividade.Vigotski(1925/2001), 
em seu livro ‘Psicologia da Arte’,descreve que a arte confe-
re significado às emoções e movimento a aspectos outrora 
adormecidos, pois tem o poder de catalisar os sentimentos, 
percepções, impulsos e eleva a predisposição à ação – um 
caminho para o desenvolvimento da consciência. Mas o que 
é consciência?

Este trabalho toma o conceito de consciência como 
função psicológica superior que integra as demais funções, 
resultando em uma síntese que caracteriza o modo de 
saber-se de si, do outro e do mundo, inserindo-se e posi-
cionando-se nas relações concretas que estabelece com a 
realidade. Neste sentido, a consciência é condição para o 
desenvolvimento do pensamento crítico do sujeito e como 
função do psiquismo ela emerge das e nas relações sociais, 
sendo os grupos de que participa o sujeito, o meio favorece-
dor desse modo de ser e agir da pessoa. A consciência de 
nossas ações faz com que sejamos capazes de dominá-las, 
interferindo e transformando-as e, assim, podendo agir e 
recriar a realidade (Vigotski, 1933/2004b). 

Pensar uma forma de arte que mobilizasse a ex-
pressão da afetividade e o desenvolvimento de consciência 
crítica pelos professores nos levou a pesquisar formas de 
danças que fossem feitas em grupo; neste caso, a dança 
circular foi a manifestação artística que elegemos. 

Passos de uma dança

As danças circulares derivam de culturas de várias 
partes do mundo eforam coletadas por um bailarino alemão, 
Bernard Wosien (2000), que viu em suas características 
potencial para se trabalhar com grupos, pois são dançadas 
conjuntamente em roda e, por seu ritmo e coreografia sim-
plificada, são relativamente fáceis de serem executadas em 
conjunto. Além disso, todas possuem simbolismos dos seus 
povos de origem e trazem a propriedade de evocar no grupo 
que dança estas características; algumas despertam alegria, 
outras, introspecção, ou entrega, brincadeira, reverência, 
além da amizade e do contato afetivo, entre outros aspectos. 

As danças circulares não são meramente folclóricas, 
mas remetem a um trabalho que busca, por meio do dançar 
em roda, do gestual, da coreografia, do ritmo e da música, 
acessar a subjetividade humana e provocar vivências que 
possibilitem que o sensível emerjae seja compartilhado por 
um grupo (Wosien, 2000). Para que este processo se es-
tabeleça, há algumas peculiaridades na forma das danças 
circulares que facilitam o fluir da roda e o contato consigo e 
com o outro. Inicialmente, nos ordenamos em círculo com as 
mãos dadas, mão esquerda voltada para baixo, palma da di-
reita para cima em um simbolismo de receber e doar que se 
fecha em um circuito. A disposição na dança de roda depen-
de desta para se mover em torno de um centro; compasso, 
ritmo e melodia da música ou de um canto entoado por todos 
que motivam o movimento e a sequência de passos em uma 
combinação de posturas, repetições de movimentos articu-
lados com saltos, gestos e giros. Wosien (2002) destaca 
que esses aspectos também guardam um simbolismo do 
paroxismo da vida e são representados pelos movimentos 
na alternância da tensão e relaxamento, do erguer e abaixar 
os braços, do ir para frente e para trás, de um jogo de forças 
e leveza que se revezam na dialética humana.

Alguns trabalhos acadêmicos no Brasil vêm sendo 
feitos corroborando com a percepção de Bernard Wosien do 
potencial de setrabalhar com grupos por meio das danças 
circulares. Almeida (2005) fez sua tese de doutorado no cam-
po da saúde sobre os benefícios destas danças na promoção 
da qualidade de vida e sua relação com a ressignificação da 
imagem corporal entre as participantes. Ostetto (2006, 2010) 
utiliza as danças circulares como mediadoras da expressão 
dos afetos dos professores em curso de pedagogia e declara 
que o gestual, a coreografia, o movimento e a música são 
postos como uma forma de esvaziar a atenção e deixar a 
consciência emergir por meio de outra linguagem. Outras 
pesquisas revelam uma interface sobre as danças circula-
res, as quais, segundo os autores, por suas características, 
podem representar um espaço significativo para o desenvol-
vimento de estados emocionais positivos em pesquisa com 
adolescentes (Catib, Trevisan, & Schwartz, 2011) ou em 
pesquisa com idosos de um grupo da Terceira Idade (Catib, 
Schwartz, Christofoletti, Santiago, & Caparroz, 2008). Os 
autores destacam que as danças circulares têm o potencial 
para se tornar um recurso importante no contexto grupal, 
uma vez que despertam o respeito ao outro, a integração, 
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a inclusão e o acolhimento às diversidades e estimulam a 
cooperação.Como recurso didático na escola, as danças, 
pelas características integrativa e cooperativae, ainda, por 
permitirem a emersão de aspectos sócioafetivos, podem res-
paldar a disseminação de valores importantes no contexto 
educacional (Catib, & cols., 2011; Ostetto, 2006, 2010).

Percebe-se que há uma plausibilidade de trabalho 
da Psicologia com a dança dentro de contextos variados, 
tendo em vista seu potencial para tocar a subjetividade dos 
sujeitos que transcendem o corpo, o lazer ou o folclórico 
justamente por ser uma atividade mediadora, capaz de pro-
vocar a emersão e manifestação de intrasubjetividades e in-
tersubjetividades. Deste modo, acreditamos que as danças, 
respaldadas nos conceitos de Vigotski, podem se converter 
em porta de acesso à afetividade dos sujeitos dentro da es-
cola e, assim, viabilizar a configuração de novos sentidos 
e significados – caminho este para o desenvolvimento da 
consciência.

Método
Esta pesquisa fundamentou-se no Materialismo Dia-

lético que focaliza a complexidade e as contradições cons-
tituintes dos fenômenos humanos. Para investigá-los por 
meio desta perspectiva é necessário observar o movimento 
dialético tomando como fonte o social de cada momento 
vivido (Vigotski, 1927/2004a). Para Vigotski (1925/2001), é 
justamente no termo vivência que podemos compreender a 
relação entre sujeito-meio de forma indissociável. 

Vigotski (1933/2006) afirma que nas vivências aflo-
ram todas as propriedades da pessoa construídas em seu 
processo de desenvolvimento, pois abarca uma integração 
constituída pela personalidade do sujeito inserido em uma 
situação social de desenvolvimento1 específica. Sugere o 
autor que esta relação possa ser apreendida utilizando-a 
como unidade de análise da consciência humana (Vigotski, 
1925/2001).

Assim sendo, acategoria teórica vivência, entendida 
como interação entre sujeito – personalidade – consciên-
cia – meio (Vigotski, 1933/2006) e constituída por emoções 
intensas, pode ser acessada por meio das expressões afeti-
vas dos sujeitos, que seriam tomadas como indicadores de 
vivência.Para promovermos vivências utilizamos estratégias 
de pesquisa e intervenção desenvolvidas por nosso grupo 
de pesquisa2 denominadas de materialidades mediadoras, 
que são procedimentos em que se vivenciam várias formas 
de manifestações artísticas como forma de aproximação dos 
sentidos configurados pelos sujeitos em relação aos fenô-
menos investigados (Souza, Petroni, & Dugnani, 2011).

1   Segundo Vigotski (1933/2006b), para haver vivência é necessária 
uma situação que a suscite e que não se configura como externa, 
mas como movimento relacional entre o interno e o externo, 
uma situação única, que ele denomina de situação social de 
desenvolvimento.
2   PROSPED (Processos de Constituição do Sujeito em Práticas 
Educativas) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Esta pesquisa tem como sujeitos dois grupos de 
professores: um de uma escola de Ensino Fundamental I, 
da rede municipal de uma cidade do interior de São Pau-
lo; outro formado porprofessores de uma escola de Ensino 
Fundamental II, da rede estadual de outra cidade do interior 
de São Paulo. Chamaremos a Escola municipal de Escola 
1 e a estadual de Escola 2. A gestão de ambas as escolas 
se interessou pelas estratégias desta pesquisa-intervenção 
pelo fato delas focalizarem o corpo, os afetos, fazendo uso 
da dança, vendo nelas novas possibilidades de formação 
e acreditando em seu potencial para a promoção de mu-
danças do modo de pensar e agir dos professores, que se 
diziam cansados de discutir textos e refletir sobre eles. 

Nossa forma de ação

Os encontros aconteciam nos horários das escolas 
dedicados à formação de professores3. A intervenção era 
aberta com algum tipo de aquecimento que incluía movimen-
tos corporais, em seguida, passávamos para a explicação 
da dança que faríamos, tanto em seu simbolismo, como os 
passos e o ritmo. As danças foram escolhidas previamente 
pela pesquisadora conforme o que se planejava vivenciar 
em cada encontro, com o intuito de resgatar o motivo tradi-
cionalmente conferido àquela dança. Em seguida abria-se 
espaço para conversarmos sobre a vivência de cada um 
(roda de conversas) ou para a escrita espontânea/anôni-
ma (reflexões escritas) ambas como canal de expressão e 
comunicação de afetos, percepções, questionamentos e, 
também, fonte de dados para a pesquisadora.

As informações coletadas partiam da observação e 
de seu registro em diário de campo construído após cada 
encontro pela pesquisadora. A partir dos diários, o movimen-
to foi o de buscar identificar as expressões afetivas atreladas 
ao fenômeno investigado e, de posse destes dados, foram 
feitos recortes mais pertinentes ao objetivo de pesquisa. As 
expressões afetivas deram origem às subcategorias que 
foram agrupadas em torno de três grandes categorias: De-
samparo/Amparo; Desgaste/Disposição; e A Dança como 
Promotora da Consciência do Professor. 

Concernente à metodologia do Materialismo Dialéti-
co, objetivou-se analisar as contradições relativas ao modo 
como os professores lidam com os afetos na escola, e esta 
opção nos conduziu a proceder à análise por pares de opos-
tos porque se observou que a expressão de afetos negativos 
esconde afetos positivos e vice-versa.

Resultados
Por meio dos indicadores de vivências (expressões 

afetivas) foi possível desvelar questões relativas ao traba-

3   TDCs (Trabalho Docente Coletivo) e HTPCs (Horas de Trabalho 
Pedagógico Coletivo) são espaços de formação continuada; o 
primeiro da escola municipal, e o segundo, da rede estadual de São 
Paulo.
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lho docentedistribuídas em três categorias. Na categoria 
Desamparo/Amparo, discorre-se sobre as vivências dos 
professores ao terem de enfrentar os desafios da escola 
sem parcerias, com sentidos de solidão, sofrimento e frus-
tração. Em contraponto, deixam entrever a necessidade de 
união entre os integrantes da escola. Na categoria Desgas-
te/Disposição discorre-se sobre as vivências dos professo-
res em relação à sua profissão com sentidos de perdição 
frente aos desafios, opressão pelas imposições políticas, 
esgotamento físico/afetivo e desmotivação provocados 
pelas condições materiais que caracterizam o trabalho do-
cente. Diante de tantas situações de desgaste, os sujeitos 
engajam-se nas propostas da intervenção com as danças 
por promoverem tranquilidade e entrega. Finaliza-se com 
uma síntese do trabalho na categoria: A Dança como Pro-
motora da Consciência do Professor.

1. Vivência da docência como DESAMPARO/
AMPARO

A vivência da docência como desamparo se ex-
pressa por meio de indicadores que conferem à profissão 
o sentido de solidão, sofrimento e frustração. Esses afetos, 
experimentados com frequência pelos sujeitos nas práticas 
cotidianas da escola, é que configuram a docência, na visão 
dos professores, como profissão difícil e sofrida.

1.1 Solidão 

Os dados coletados indicam que a solidão se expres-
sa na escola pelo sentimento de ter de “se virar” sozinho, pela 
falta de parcerias e apoio. Os relatos dos professores das es-
colas 1 e 2 apontam que a solidão é vivida de modo recorrente 
e, pela densidade das expressões, revelam uma situação de 
sofrimento que parece caracterizar o contexto educativo em 
que atuam. Descrevem aspectos como: “tudo cai nas costas 
dos professores”; “não temos com quem dividir”; “se o profes-
sor não consegue lidar com os problemas em sala de aula é 
um problema de perfil”; “se o aluno tem problemas é porque o 
professor não dá conta” (Diário 12 - Escola 2).

O sentido que prevalece na prática docente é de que 
ela depende do indivíduo, neste caso, do professor: ele se 
vê como único responsável por saber ou não saber lidar 
com seus problemas. Contraditoriamente, os professores se 
queixam da falta de parcerias, mas eles mesmos atribuem o 
conseguir ou não lidar com os conflitos dentro da escola a 
características individuais, como se fosse um ‘problema de 
perfil’. Logo, só compete a eles resolver os problemas que 
enfrentam.

De acordo com Souza, Petroni e Andrada (2013), os 
professores configuram o sentido de docência atrelado ao 
sentimento de solidão, ou seja, identificam esta profissão 
como solitária pela falta de apoio nas múltiplas esferas da 
escola – gestão, família, aluno, sociedade, Secretarias da 
Educação, conforme será apontado no decorrer desta aná-

lise. A conjunção de tais aspectos contextuais e o quanto 
eles podem interferir no trabalho pedagógico parece não 
ser percebido pelos professores e produz uma condição de 
sofrimento que caracteriza a atividade docente. 

1.2 Sofrimento

As falas expressam o sofrimento atrelado à concep-
ção dos professores sobre a docência e revelam o quanto os 
sujeitos veem seu trabalho como algo difícil e desprestigiado 
e o sofrimento atribuído ao ser professor assume a confi-
guração de “profissão de risco” com falas como: “temos de 
nos vestir com uma armadura dura e inflexível’;” “o professor 
doa tudo o que pode, sem ter retorno”; “continuamos a bata-
lha”; “antes os professores eram referência, hoje não é mais 
assim”; “o professor é um m... para o aluno”; “a profissão 
passou a ser considerada de risco”; “ninguém mais quer dar 
aula: virou sim profissão de risco” (Diários 03 e 05 - Escola 2).

A vivência de desamparo configurada pelo sentido de 
solidão e as grandes demandas postas à Educação e não 
atendidas pela escola podem ser geradoras de sofrimento, 
muitas vezes percebido pelo professor com um peso maior 
do que em outras profissões. Segundo Charlot (2008), o pro-
fessor se vê “por um lado, o herói da Pedagogia. Por outro, 
a vítima, mal paga e sempre criticada” (p.22), tanto que um 
dos professores diz: para a sociedade o “professor é um 
m.”, atribuindo uma ofensa a esta profissão. Souza e cols. 
(2013) apontam que, para dar conta de tamanha demanda 
e pressão, os professores desenvolvem posturas defensivas 
de vitimização: “diante da sensação de abandono, solidão, 
injustiça e revolta, resta ao professor, impotente, postar-se 
como vítima de uma situação em que não há culpados, mas 
sim, responsáveis pela proliferação de uma conjuntura críti-
ca da Educação brasileira” (p.532). 

Nossa hipótese é que diante de um contexto confli-
tuoso, os professores desenvolveram uma representação 
para contornar o desamparo, a solidão e outros desafios da 
profissão. E uma das expressões afetivas que se interligam 
ao sofrimento é a frustração por tantas expectativas e ne-
cessidades não realizadas.

1.3 Frustração

A vivência da docência como desamparo encontra 
suporte também no sentimento de frustração que permeia 
as práticas docentes. Os conflitos sobre o papel de educar 
queseria de competência da família e é repassado para a 
escola e a falta de recursos mínimos para o trabalho em sala 
de aula se revelam como frustração em relação a não con-
cretização das expectativas dos professores: “o abandono 
da educação em casa tem um reflexo muito grande na es-
cola”, “há ausência de um respaldo familiar para um melhor 
aproveitamento do aluno”; “a irresponsabilidade da família 
é o que me entristece na Educação”; “a estrutura da escola 
que não comporta maneiras alternativas de trabalhar e tem 
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a dificuldade em perceber e oferecer o que é conhecimento 
realmente significativo aos alunos” (Diário 10 - Escola 1).

Parece que o professor, ao não dar conta de uma 
demanda que não é só sua, sucumbe à frustração que surge 
com contornos de algo desejado, mas não atingido, com-
plementando o que apontamos até o momento sobre a ta-
refa da Educação como profissão solitária, contradição que 
emerge de algo que só se efetiva no coletivo. 

O professor mostra-se comprometido com os resul-
tados da educação, mas como é falho, resta frustrar-se. Le-
ontiev (1975/1985) aponta que para o trabalhador o sentido 
pessoal está interligado ao conteúdo da ação e ao seu mo-
tivo; a ação isolada sem a noção de finalidade, significação 
e pertencimento a uma coletividade se esvazia de motivo. 
As condições de existência impõem uma escola esvaziada 
de sentidos para os seus integrantes, pois as relações são 
desconexas, não representando efetivamente uma ativi-
dade, consequentemente, não há muito pelo que lutar ou 
fatores que propulsionem a ação conjunta e as relações de 
amparo mútuo. Tampouco se pode delegar culpa a alguém, 
pois o esvaziamento de motivos, afetos e sentidos se refere 
à dinâmica escolar de maneira sistêmica.

Todos esses aspectos descritos até o momento e 
constituintes de relações de desamparo demandam inter-
venções que priorizem as ações de amparo, troca e união. 
Wosien (2000) observou o potencial das danças circulares 
em promover o fortalecimento dos grupos e foi justamente 
por esta característica e pela possibilidade de acessar o 
sensível que propusemos este tipo de atividade nas escolas. 
Wosien (2002) revela que as danças em roda se constituem 
como uma das manifestações artísticas mais antigas da 
nossa civilização e acreditamos que seu poder de mobilizar 
e de unir as pessoas há tantos séculos permanece na atua-
lidade, como se demonstrará adiante neste artigo.

1.4 Sentimento de união/Confraternização

Buscando olhar para os fenômenos de uma perspec-
tiva dialética, é relevante evidenciara emersão no grupo de 
expressões afetivas positivas em contraponto ao desampa-
ro. Apesar de haver um volume muito maior de expressões 
negativas nos relatos, também houve manifestações de sen-
timentos de união e confraternização nos grupos suscitados 
por meio da dança: “a dança evocou a alegria e a socializa-
ção”; “senti uma sensação de pertencer a um grupo através 
daquela grande roda” (Diário 02-Escola 1). Ou ainda: “pude 
olhar para o outro e ser olhada. Senti-me valorizada por isso 
[...] Senti-me reconhecida”; “senti alegria e prazer por estar 
compartilhando com todos aquela dança”; “achei prazeroso 
dividir esta sensação de união com o grupo” (Diários 06 e 
10 - Escola 2).

Dialeticamente, em contrapartida ao sentido de de-
samparo, os grupos revelam a existência de uma dinâmica 
de união. Para Wosien (2002), uma das propostas da dança 
circular é colocar o sujeito em um espaço de contato consigo 
e com o outro. Concernente aos relatos, a dança pode favo-

recer vivências de interação: o formato da roda, a proximida-
de entre as pessoas, e todos dançando a mesma coreografia 
são aspectos que contribuem para uma experiência grupal. 
Ainda, esta prática guarda uma série de representações que 
podem ser acessadas pelos dançarinos durante sua execu-
ção (Wosien, 2002), constituindo-se em uma vivência que 
mobiliza o compartilhar de afetos entre as pessoas.

Mas os desafios são por demais complexos, visto 
que a dinâmica do sistema educacional tem grande influên-
cia na criação e manutenção das condições de trabalho que 
provocam o desamparo. Fato é que as expressões de união 
são um contraponto para as expressões de solidão, sofri-
mento efrustração vivenciados em outros momentos ou de 
modo concomitante, provocando uma situação tão desgas-
tante que o professor parece não dar conta, o que interfere 
em sua disposição para agir. É sobre esta dimensão, que 
caracteriza a vivência da docência como desgastante, que 
discorremos a seguir. 

2. Vivência da docência como DESGASTE/
DISPOSIÇÃO

Percebe-se um movimento progressivo que emerge 
das vivências da docência pelos professores: o desamparo 
vivido de modo recorrente parece ir construindo o desgaste 
em relação à profissão, caracterizado pelo sentimento de 
perdição por não saber o que fazer ante as dificuldades 
na escola e de opressão diante das imposições políticas, 
os quais resultam em esgotamento e desmotivação por 
terem que sobreviver em tal contexto. Dialeticamente, os 
professores engajam-se nas propostas com o corpo e a arte, 
pois percebem os ganhos e resultados dos momentos de 
parada de nossas intervenções, traduzindo-os em expres-
sões de tranquilidade e entrega.  

2.1 Perdição 

As falas trazem expressões afetivas sobre a dificulda-
de do docente diante da falta de perspectiva em relação ao 
presente ou futuro da Educação, configurando um sentido de 
perdição diante de tal contexto. Expressam questões como: 
“a escola não é mais a mesma e não entendo o porquê”; “por 
que a escola mudou?”; “os pais não colocam mais limites”; 
“as famílias são desestruturadas”; “o governo não liga para 
a Educação”; “as escolas estão largadas”; “antes, ser profes-
sora era o máximo, hoje, ninguém quer” (Diário 06 - Escola 
1); “a Educação mudou e o professor não está preparado 
para ela”; “a questão não é de conteúdo, mas de lidar com os 
conflitos dentro de sala de aula e a faculdade não ensina o 
professor a lidar com isto” (Diário 03 - Escola 2).

Os relatos revelam situações em que os docentes 
não sabem que algo estrutural mudou, mas se veem impo-
tentes porque não conseguem identificar com precisão a 
natureza dessas mudanças, nem tampouco o modo como 
elas interferem em suas ações educativas. Da perspectiva 
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teórico-metodológica adotada neste trabalho, (Vigotski, 
1927/2004a, 1935/2007), considera-se que a concepção 
dos professores diante da realidade escolar é um proces-
so que envolve as condições políticas e sociais de nosso 
país e, logo, não como resultado somente da ação docente. 
Mas os professores, ao mesmo tempo em que sabem disso, 
esquecem-se de que não mudam o contexto sozinhos e de 
que não são os únicos responsáveis pelo destino de nossa 
Educação. Pode residir aí parte de seu desgaste, por não 
saberem para onde ir, se fazem algo para mudar, se espe-
ram alguma transformação da esfera pública ou se calam 
diante de algo para o quê não veem solução. 

Compreendem-se aqui alguns aspectos na escola 
provocadores de perdição e, também, fatores que estão na 
base do desgaste que caracterizam o modo desses profes-
sores viverem sua profissão. Há também outro elemento 
abalizador desta relação: a sujeição às imposições de políti-
cas educativas vividas como opressão. 

2.2 Opressão

As expressões que aqui se revelam assinalam o 
mal-estar vivido pelos docentes frente às políticas públicas 
para Educação como parte de um movimento constituinte 
do desgaste dos professorescomo os expressos nos relatos: 
[desgasta]“notar que tudo é política e a última coisa que im-
porta é o aluno aprender e conseguir mudar algo em si e a 
sua volta”; “o grande vilão dessa relação é o próprio serviço 
público, que não enxerga a Educação como um instrumento 
de transformação”; “tudo na Educação Pública é um disfarce 
e não deve dar certo” (Relatos anônimos - Diário 10 - Escola 
1); “o Governo impõe coisas lindas no papel, mas não pre-
param o professor para isto”; “ninguém nos escuta porque 
só nós sabemos o que passamos aqui, se algo é bom para a 
escola, o que dá certo e o que dá errado”; “quem está lá de 
cima não faz a menor ideia do que acontece aqui e do que é 
preciso mudar” (Diário 01- Escola 2).

Percebe-se um sentido configurado pelo professor na 
esfera pública que não preconiza o outro e revela um con-
flito vivenciado na profissão: mesmo criticando o meio em 
que está inserido, sabendoda necessidade de mudanças, 
sente-se impotente diante da máquina do Estado que gere o 
sistema educacional. 

Os professores apreendem que quem faz a escola 
não são eles, que estão ali todos os dias convivendo com 
uma realidade que conhecem e sabem bem dos reais de-
safios, mas eles devem acatar medidas sem terem parti-
cipação na construção destas. Esta não inclusão do outro 
no andamento, na forma, nos objetivos e nas funções da 
Educação e tratar a Educação com este nível de fragmen-
tação e distanciamento são aspectos que a enfraquecem. O 
que reflete a realidade brasileira é a deficiência no ensino 
e no aprendizado, o despreparo do aluno e do professor, a 
desvalorização e desrespeito ao educador, desvelando as-
pectos próprios da organização histórico-social das escolas 
brasileiras (Libâneo, 2010).

Este fazer conflituoso gera um processo cíclico: a 
condição de trabalho desfavorável emerge como um dos 
aspectos que fomentam o sofrimento docente expresso pelo 
esgotamento do professor, que, a um só tempo, está na 
base de uma ação esvaziada, pois o professor exausto não 
produz, não se implica e, comumente, trabalha em seu limite 
físico, emocional e mental.

2.3 Esgotamento 

Esta complexidade do contexto educacional se revela 
também em relatos em que se explicita a falta de vitalidade 
para empreender a tarefa: “não sei como estou de pé, tenho 
casca grossa, mas estou acabada”; “não tenho tido vontade 
de vir para a escola e nem aguento levantar da cama”; “o 
corpo não responde de tão cansada que estou”; “me sinto 
exausta, sem energia para nada” (Diário 10 - Escola 2).

Estas falas simbolizam a variedade de situações ado-
ecedoras no cotidiano escolar. Mas por que se desgastam 
tanto? A saída é só pelo adoecimento ou endurecimento? 
Sawaia (2010) aborda o sofrimento da perspectiva da Psi-
cologia Histórico-Cultural e entende que as dores em nossa 
sociedade revelam um sofrimento que é reprodução de pro-
blemáticas sociais, ideológicas e históricas. Essa concepção 
coloca o sofrimento como dor mediada pelo social em que 
cada período temporal do desenvolvimento da sociedade 
abarca aspectos contextuais diversos que afetam as pes-
soas de formas variadas. Assim sendo, o que, afinal, há 
na atualidade dentro da Educação que esgota tanto seus 
trabalhadores? 

Os dados desta pesquisa nos ajudam a entender 
que, apesar de o professor falar sobre seu esgotamento, 
trazendo para o indivíduo a responsabilidade do dar ou não 
conta, quem precisa de cuidados é a instituição Escola, 
conforme Souza (2005, 2013), Charlot (2008) e Libâneo 
(2010) descrevem. O esgotamento é do indivíduo, mas sua 
origem, conforme aponta Sawaia (2010), está no âmbito 
sociopolítico. 

Discutir esta questão importa se o que se intenta é 
promover o desenvolvimento da consciência dos professo-
res, pois questionar pode iluminar as situações controversas 
com as quais os integrantes da escola têm se deparado. 
Destas, os dados levantados indicam que há um movimento 
que se generaliza nas duas escolas: diante do sofrimento, 
solidão, frustração, perdição e opressão, o professor se es-
gota e se desmotiva.

2.4 Desmotivação 

Conforme os relatos, o desamparo e desgaste pare-
cem provocar um esvaziamento do sujeito e de sua prática, 
como mostrado nos exemplos que se seguem, ambos no 
final do ano letivo: “praticamente todas as professoras pe-
diram remoção [para outra escola]”; “antes as professoras 
eram mais unidas e, hoje, ao invés de tentarem melhorar 
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a situação, apenas pedem remoção de escola”; “uma das 
professoras pediu transferência, pois não aguentava mais 
aquela escola” (Diário 06 e 15 - Escola 1).

O que há por trás destas cenas em que o movimen-
to não é de transformação, mas de perda de potência, de 
desistência? A saída da maioria dos professores apontaria 
uma não ação em relação a esta escola, uma desistência. 
Mas por quê? Martins (2011) traz uma condensação da re-
lação que Vigotski, Leontiev e Bozhovich, representantes da 
Psicologia Histórico-Cultural, fazem entre afeto e atividade: 
“o afeto corresponde a processos emocionais relacionados 
às necessidades e atividades que se opõe à passividade ou 
indiferença do sujeito em face do objeto, compreendendo 
estados dinâmicos de caráter profundo e prolongado, po-
dendo tanto orientar quanto desorganizar o comportamento” 
(Martins, 2011, p. 205).

Remetendo ao professor, no final do ano letivo, ao 
não ver os resultados de seu trabalho, ao não conseguir 
interferir em um contexto que pouco se desenvolve, não é 
possível atribuir real valor a sua atividade. Para a adesão 
a qualquer trabalho, se faz necessário o reconhecimento e 
validação da ação como necessária. Porque a necessidade 
gera os motivos e os motivos geram a necessidade. A pró-
pria necessidade reforça esse motivo, confere mais força, 
sustenta e cria outra necessidade. Motivação é afeto, está li-
gado ao desejo e à vontade (Leontiev, 1975/1985). E quando 
o professor não vê motivos suficientes para empreender sua 
prática, o que este processo pode desencadear? Ter que se 
inserir em uma atividade sem sentido provoca a perda de 
potência, de desejo, de vontade, e manter-se nesta dinâmi-
ca desgasta, então ele desiste, se aliena.

Martins (2004) assinala que o sujeito dentro de um 
processo alienante pode promover sua ruptura ao engendrar 
novos sentidos promotores de motivos, permitindo que o 
sujeito reveja suas condições de trabalho e amplie a consci-
ência de si abrindo precedente paraa práxis transformadora. 
Um de nossos objetivos é justamente propor esta pausa 
para reflexões sobre si, o outro e a escola. E haja vista que a 
dança faz parar para pensar, as escritas e as falas idem, tal-
vez, estes podem ser instrumentos interventivos capazes de 
frear o processo alienante e oferecer uma pausa provoca-
dora de reflexão inicial, passo primeiro para a consciência.

A relevância da dança circular se mostra ao tirar os su-
jeitos do seu modus operandi e os colocar em uma situação 
diferenciada, menos passiva. Apesar dos encontros terem 
suscitado tantas expressões afetivas negativas de desgaste, 
o movimento de análise das contradições revela que, para-
doxalmente, a expressão de afetos negativos desencadeou 
a vivência de afetos positivos e, no caso deste tópico, em 
específico, de sentidos de tranquilidade e entrega. 

2.5 Tranquilidade 

Vê-se que, por meio da arte, consegue-sepromover a 
emersão de afetos e abrir possibilidades de reflexões menos 
automatizadas, possível caminho para o desenvolvimento 

da consciência. Relatos como: “antes da dança, estava 
agitada interiormente e após e durante a dança senti tran-
quilidade” (Diário 10 - Escola 2);”gosto muito dos momentos 
de ‘desativar’ nossa rigidez tanto corporal como emocional”; 
“senti-me muito bem; também o corpo ficou mais leve” (Ava-
liação final - Escola 1);“adorei! É ótimo para relaxar e para 
desligarmos um pouco a mente da rotina do dia a dia estres-
sante”; “foram momentos bem agradáveis de descontração 
e relaxamento” (Avaliação final- Escola 2).

Seja pela introspecção, pela expansão, ou pela reti-
rada do sujeito de seu processo de desgaste, a dança tem 
se mostrado uma materialidade de acesso à subjetividade 
do docente por meio de veículos como o corpo, o ritmo e a 
música. Para Vigotski (1925/2001), por meio da arte a emo-
ção nos liberta dos recalques, orienta, motiva, dá novas for-
ças e possibilita uma organização do nosso comportamento, 
conferindo um significado às nossas emoções, que, por sua 
vez, possuem uma tendência de traduzir-se em forma de 
ação, pois a arte faz manifestar a vontade, elevando essa 
predisposição à ação. 

Segundo Vigotski (1933/2006), é por intermédio da 
vivência que a configuração de novos sentidos sobre o vivido 
em determinada situação se torna possível e, portanto, 
ponto de partida para possíveis mudanças, inclusive esta – 
promover o bem-estar em um contexto sabidamente tenso, 
árido, endurecido. De tal modo, destaca-se a importância de 
trabalhos deste teor que ofereçam novas situações sociais 
de desenvolvimento dentro das escolas para que o sujeito 
enrijecido, cansado, com dificuldade de se expressar e se 
soltar possa ter contato com um meio que ofereça a ele ou-possa ter contato com um meio que ofereça a ele ou-
tras possibilidades para transpor este estado de desgaste 
com a perspectiva de transformá-lo em entrega. 

2.6 Entrega 

Nota-se as danças circulares como promotoras de 
vivências significativas para o professor, permitindo-lhe rom-
per com o desgaste relatado. Mediante os diários, vê-se uma 
quantidade de dados com descrições de muitos afetos posi-
tivos impactantes, por isso, constituindo-se como vivências, 
suscitadas pela entrega às danças circulares como: “[quando 
dança] a gente esquece tudo e se torna outra pessoa”; “an-
tes, estava apreensiva, [...] depois, senti paz, centramento, 
brotar a essência, religar os corpos, entrar na luz”; “me senti 
em reencontro com a graça (alegria) de ser! AGRADECIDA 
e merecedora da graça de passar por este momento”; “senti-
-me impulsionada, fechei os olhos e fui levada [...] a vontade 
que senti foi de fazer uma oração, conversar com Deus, e foi 
o que eu fiz. Senti vontade de chorar. Por alguns momentos 
não pensei em nada, depois as palavras foram vindo. Foi 
lindo” (Diário 06 e 10 – Escola2).

Compreende-se que se os professores mudaram 
suas expressões afetivo-corporais durante as práticas, isso 
se deu pela capacidade que a dança circular tem de promo-
ver contato com as qualidades intrínsecas a ela (Wosien, 
2000). Por esta via mais sutil de expressão, nos momentos 
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em que havia uma tensão ou rigidez inicial, as práticas viabi-
lizaram quebras, quer seja pela topologia de alegria, soltura, 
leveza, brincadeira, ou por rir dos próprios erros, indicando 
o sentido de entrega. Não seriam estes também indicadores 
de que houve vivência? 

A dança também tirou os professores da desmotiva-
ção causada pelo desgaste e trouxe nova disposição: “con-
fesso que cheguei cansada e quando vi que era a dança 
fiquei torcendo para não dançarmos, mas foi muito bom ter 
dançado, me renovei!”; “também não queria dançar e depois 
gostei muito de ter dançado”; “senti que esta dança foi um 
alimento”; “estávamos acabadas e saímos revigoradas” (Di-
ário 06 – Escola 2).

Se em alguns momentos há resistência ou cansaço, 
quando participam, colhem os benefícios da atividade e 
saem revigorados, corpo e afeto, sujeito e grupo. Os profes-
sores revelam ânimo, leveza, alegria, entre outras expres-
sões afetivas, mas o sentido foi de entrega e envolvimento 
com a proposta, tudo isso denotando que haviam sido toca-
dos. Prestes (2010), embasada em Vigotski, diz que: “toda 
atividade precisa de uma fonte de energia que a alimente” 
(p. 273). Essa energia é o afeto que se manifesta em forma 
de motivo, de desejo. E o que vimos foi o grupo vivenciando 
a dança como potência, propulsora de afetos que azeitam o 
corpo cansado e mobilizam motivos adormecidos, desper-
tando sentimentos intensos. 

Porém, esta adesão ocorre com recuos e avanços e 
esse fato ratifica a compreensão sobre o desenvolvimento 
humano como processo dialético e o que se quer crer é que 
o movimento de reflexão sobre as condições da Educação 
continua apontando que as idas e vindas no processo de 
conscientização ganham novas qualidades, mais amplia-
das. Ao finalizar esta categoria de desgaste/disposição fica 
a certeza de que é possível mobilizar os corpos – afetos 
– grupos por meio da arte. Porém, provocou-se ampliação 
da consciência? 

3. A dança como promotora da CONSCIÊNCIA do 
professor

Esta pesquisa investigou a viabilidade do trabalho 
com o corpo na promoção da conscientização dos profes-
sores sobre suas condições de vida e trabalho. Poder impul-
sionar novas formas de expressão de sentimentos criou nos 
sujeitos condições de o afeto ser expresso e elaborado e, a 
partir daí, provocar pequenas transformações. 

Entender o afeto é também entender como lidar 
com ele com o objetivo de promover nova consciência às 
emoções caóticas ou dispersas dos professores por meio 
da atribuição de novos sentidos ao vivido. Segundo Vi-
gotski (1933/2004b), ter entendimento do que sentimos é 
compreender seu sentido e, para ele, é passo para o de-
senvolvimento da consciência. Percebe-se este movimento 
nos exemplos que se seguem: “uma das professoras dis-
se que tem pensado em nossas práticas sempre que está 

estressada e diz que tem parado para respirar no trânsito, 
no trabalho e em casa” (Diário 06-Escola 1); “depois da 
dança me sinto mais focada e mais tranquila em relação à 
realização do meu trabalho”; “antes da dança, eu me sentia 
irritada, nervosa, muito tensa, sem vontade, com ansiedade, 
o coração estava acelerado. Agora parece que despertei”; 
“a dança acaba tocando um pouco de nossa calma e paz 
interior” (Diário 10-Escola 2).

Revelou-se pelos encontros o que Vigotski 
(1925/2001) descreve sobre a arte como forma de dar con-
tornos às emoções. A utilização da arte como signo, como 
linguagem diferente do rotineiro, pode funcionar como possi-
bilidade de ir além do que os docentes estão acostumados. 
Bernard Wosien (2000) assinala que, pela livre manifestação 
de sentimentos, da pendulação entre movimento e calma, 
expansão e retração, o homem que dança tem a possibilida-
de de apropriar-se de si e do outro. Circulação, flexibilidade, 
respiração, equilíbrio, tensão e relaxamento, coadunados, 
fazem parte da dinâmica de tocar e ser tocado por meio das 
danças, segundo o autor. 

Paralelamente, veem-se muitas falas sobre a relação 
entre as danças e o aumento de percepção sobre si e seu 
corpo, sobre a abertura para a busca de equilíbrio emocional 
e consciência de si e do outro como: “essas práticas des-
pertam uma consciência corporal maior e aumentam, assim, 
as percepções das emoções e sentimentos”; “ajudou-me a 
restaurar o equilíbrio interno”; “aumentam as percepções 
emocionais e os sentimentos, alinhando a mente e o corpo”; 
“gosto muito das danças circulares; é o momento que mais 
consigo me desligar dos problemas do dia a dia”; “as danças 
circulares foram um exemplo de alívio físico e mental” (Ava-
liação final - Escolas1 e 2).

Vemos que o professor foi tocado em algum momento 
e neste processo descrito, nota-se a configuração de novos 
sentidos, que, para Souza e Andrada (2013), respaldadas 
na teoria de Vigotski, seria a própria manifestação de desen-
volvimento da consciência. Segundo as autoras, quando se 
produzem novas conexões, cria-se também a configuração 
de novos sentidos provocando avanços no desenvolvimento 
do sujeito. Analisar a conexão entre as configurações de 
novos sentidos pelo professor e o desencadeamento de re-
flexão sobre sua condição é requisito para a ampliação da 
consciência e este processo só foi possível porque as situa-
ções sociais de desenvolvimento erigidas nas intervenções 
se configuraram como uma vivência.

Contrapondo-se ao desamparo e desgaste, os da-
dos mostram que se obteve, pela vivência, a emersão de 
sentidos de confiança, união, entrega e tranquilidade per-
meados também pela esperança e motivação. Assim sendo, 
aprender a respirar, a relaxar, a se soltar pela dança foi, pela 
vivência, uma abertura de outras portas dentro da escola 
para a afetividade, ora tão à flor da pele, ora engessada, ora 
cindida entre corpo – afeto – cognição; e transpor este modo 
de ser e perpetrar mudanças (mesmo que pequenas) indica 
um processo de conscientização.
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Conclusão
No que concerne aos aspectos comuns às duas 

escolas, evidenciaram-se que as experiências positivas 
de amparo, disposição e promoção da consciência foram, 
comparativamente, menores em relação aos relatos de 
desamparo e desgaste, em ambas. Avaliando-se o volume 
e profundidade dos dados de uma perspectiva dialética, 
aponta-se a existência de uma lacuna nas interações dentro 
da escola: as expressões de afetos negativos foram mais 
proeminentes do que os positivos, sendo o sentido de sofri-
mento prevalente em todas as categorias, configurado com 
diferentes contornos, mas sempre caracterizado pela dor 
atrelada à docência. 

Em contrapartida, os encontros ofereceram pausas 
para os professores viabilizando vivências da docência de 
outra perspectiva, mais positivas, favorecendo a reflexão 
crítica sobre o cotidiano. De modo geral, as práticas psico-
lógicas mexem com o sujeito quando bem encaminhadas 
e promovem o desenvolvimento de consciência. Contudo, 
percebeu-se que a dança, especificamente, ao tocar o su-
jeito, constituiu-se em meio privilegiado para a ampliação da 
tomada de consciência sobre si e o outro, sobre as condi-
ções que caracterizam a vida e a profissão. 

O que faz a vivência da dança ser singular é que 
quando a utilizamos, por suas características de mobilizar 
corpo e afeto, ela promove uma consciência que integra o 
sujeito com o coletivo, com as parcerias. O sujeito em cír-
culos, de mãos dadas, toca e é tocado, olha para o corpo 
do outro, e é olhado, é reconhecido e entra em conexão 
com o grupo. Assim sendo, a dança provoca um tipo de 
consciência que vai além do saber-se de si – é saber de si 
mediado pelo outro, pelo coletivo do trabalho. E, quando o 
coletivo emerge por meio dela, não é possível ficar imune; 
há realmente um contágio que outras formas de intervenção 
da psicologia talvez não consigam provocar. Contágio este 
permeado pela leveza, outra característica específica das 
danças circulares. Também, coloca em movimento não só 
o corpo, mas um conteúdo afetivo implícito nas danças; as 
qualidades de cada dança mobilizam o grupo em direção a 
estas características sem esforço ou direcionamento, contri-
buindo para este sentido de contágio percebido.

Por tudo isto, percebe-se que as danças mexeram 
com nossos sujeitos, despertou afetos, promoveu muitas re-
flexões e ações foram plantadas, esperando-se que possam 
crescer como respostas futuras em forma de práticas mais 
efetivas na escola.  

Porém, alguns limites e desafios foram apreendidos e 
importante se faz apresentá-los para futuras investigações. 
Um limite claro foi perceber a ineficiência e esvaziamento 
dos encontros de formação de professores (horário em 
que eram realizadas as atividades desta pesquisa). Eles 
não são valorizados como espaço de reflexão e parecem 
funcionar para cumprir determinações legais ou como 
complemento da formação acadêmica. Constituída como 
uma obrigação é também apreendida pelo professor como 
tal, e sem espaço para uma formação continuada que pre-

conize o desenvolvimento humano dos professores não há 
transformação. 

Outro desafio foi a inserção da psicóloga pesquisa-
dora na escola, pois sempre teve de lutar por espaço, in-
sistir para que os encontros acontecessem, para ter sala de 
trabalho, horário disponível. E esta é uma questão que se 
revela um grande desafio, não só para esta pesquisa, mas 
para todo aquele profissional que se dedica aos contextos 
educacionais – urge investir em espaço físico e simbólico 
para o trabalho do psicólogo escolar, nos estabelecimentos 
de ensino em parceria com a equipe de cada instituição e 
para o reconhecimento de sua relevância, tanto dentro das 
unidades escolares como nas políticas públicas que endos-
sem essa vertente de ação.
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Resumo

O presente estudo verificou quanto o desempenho no B-SPG se relaciona com o desempenho na escrita, buscando por validade convergente 
entre os instrumentos empregados, bem como eventuais diferenças entre os participantes em relação à idade e ano escolar. Participaram 199 
crianças de 7 a 10 anos (M=8,46, Dp=1,15), do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental, do interior de São Paulo. Os participantes 
foram submetidos, coletivamente, ao Bender-Sistema de Pontuação Gradual (B-SPG) e à Escala de Avaliação da Escrita (EAVE). Os resultados 
confirmaram a relação existente entre o desenvolvimento perceptomotor e a escrita (r=0,56; p<0,001), conferindo-lhes uma evidência de validade 
visto que uma baixa pontuação no B-SPG refletiu um bom desempenho na EAVE e vice-versa. Ficou demonstrado que o nível escolar e a idade 
são variáveis importantes na avaliação do desenvolvimento perceptomotor e da aprendizagem da escrita. No entanto, novas pesquisas são 
necessárias a fim de sanar as limitações aqui encontradas. 
Palavras-chave: Aprendizagem; escrita; psicometria.

Perceptual motor development and Writing in children of elementary school
Abstract

The present study verified the performance as the B-SPG relates to performance in writing, searching for convergent validity between the 
instruments used and any differences between participants with respect to age and school year. Participated 199 children 7-10 years (M = 8.46, 
SD = 1.15) from the second to fifth year of elementary school, in the countryside of the state of São Paulo. The participants underwent collectively 
to-Bender Gradual Scoring System (B-SPG) and the Writing Assessment Scale (EAVE). The results confirmed the relationship between the 
perceptual motor development and writing (r = 0.56; p <0.001), giving them validity evidence because of a low score on the B-SPG reflected a 
good performance in EAVE and vice versa. Evidence shows that the educational level and age are important variables in assessing the perceptual 
motor development and learning of writing. However, further research is need in order to remedy the limitations found here.
Keywords: Learning; writing; psychometrics.

Desarrollo Perceptomotor y Escrita en niños de lo Enseñanza Fundamental
Resumen

El presente estudio verificó cuanto el desempeño en el B-SPG se relaciona con el desempeño en la escrita, buscando por validad convergente 
entre los instrumentos empleados, así como eventuales diferencias entre los participantes y relación a la edad y año escolar. Participaron 199 
niños de 7 a 10 años (M=8,46, Dp=1,15), del segundo al quinto año de la Enseñanza Fundamental, del interior de São Paulo. Se sometieron 
los participantes, colectivamente, al Bender-Sistema de Puntuación Gradual (B-SPG) y a la Escala de Evaluación de la Escrita (EAVE). Los 
resultados confirmaron la relación existente entre el desarrollo perceptomotor y la escrita (r=0,56; p<0,001), confiriéndoles una evidencia de 
validad una vez que una baja puntuación en el B-SPG reflexionó un buen desempeño en la EAVE y vice-versa. Quedó demostrado que el nivel 
escolar y la edad son variables importantes en la evaluación del desarrollo perceptomotor y del aprendizaje de la escrita. Sin embargo, nuevas 
investigaciones son necesarias con la finalidad de cubrir las limitaciones aquí encontradas. 
Palabras clave: aprendizaje; escrita; psicometría.
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Introdução
A aprendizagem da escrita demanda a ação conjunta 

de diversas habilidades, tais como, discriminação auditiva; 
decodificação dos sons; discriminação visual; organização e 
orientação dos elementos no espaço; sequência dos movi-
mentos finos e temporal; controle do próprio corpo; noção 
de lateralidade, entre outros (Drouet, 2003). Dada a com-
plexidade dessa habilidade e sua multideterminação, falhas 
na sua aquisição podem ser provenientes de condições 
neurobiológicas, fatores hereditários e condições ambientais 
desfavoráveis, dentre outros fatores, sendo que as deficiên-
cias que mais tendem a causar dificuldades escolares são 
aquelas que afetam a percepção visual, o processamento da 
linguagem, as habilidades finas e a capacidade para focalizar 
a atenção (Drouet, 2003; Santos, & Jorge, 2007; Smith, & 
Strick, 2001).

Em razão disso, o desenvolvimento perceptomotor é 
considerado importante para a lectoescrita (Snowling, 2004; 
Suehiro, & Santos, 2005; entre outros). Sua investigação 
possibilita não apenas identificar os déficits que poderão 
acarretar problemas durante o processo de aquisição da 
leitura e da escrita, mas, sobretudo, favorecer o estabele-
cimento de metas e estratégias que potencializem suas 
chances de sucesso. Cunha (1990), por exemplo, verificou 
que as crianças com alto desenvolvimento psicomotor, por 
ela avaliadas, estavam mais aptas para a compreensão do 
sistema de representação necessário para a escrita.

Uma das explicações para a estreita relação entre a 
escrita e o desenvolvimento visomotor está no fato de que a 
representação da escrita, assim como a habilidade percepto-
motora ou visomotora, demanda alguns princípios da gestalt 
que regem a forma de o sujeito perceber os estímulos visuais, 
quais sejam, fechamento, proximidade e continuidade, que 
são formas primitivas da experiência, biologicamente determi-
nados por um padrão sensório motor de ação e que apresen-
tam um caráter evolutivo. Ao lado disso, há que se destacar 
que ambas as habilidades demandam uma integração com-
plexa, uma vez que o simples fato de perceber um estímulo 
não garante ao sujeito a capacidade de copiá-lo. Para que 
essa representação seja possível, a criança deve transferir 
sua percepção à atividade motora (Silva, & Nunes, 2007).

Destarte, a percepção visomotora, fruto do de-
senvolvimento da criança ou resultante de treinamento e 
aprimoramento, se consolida com base em quatro etapas, 
quais sejam, visão do estímulo; compreensão do que se vê 
(percepção); tradução do que é percebido numa ação ou 
expressão motora; e coordenação da ação motora. Sendo 
assim, uma maturação perceptomotora adequada pode ser 
considerada como uma habilidade facilitadora do processo 
de aprendizagem e, portanto, um componente importante 
para a evolução das habilidades acadêmicas, cujo baixo 
desempenho tende a se relacionar a dificuldades ao longo 
do processo de aprendizagem (Bender, 1955; Koppitz, 1989; 
Noronha, Rueda, & Santos, 2013; Pinto,& Noronha, 2010; 
Silva, 2008; Silva,& Nunes, 2007; Sisto, Santos,& Noronha, 
2010; Suehiro, 2008).  

Um dos instrumentos utilizados para a avaliação do 
desenvolvimento perceptomotor é o Teste Gestáltico Viso-áltico Viso-ltico Viso-
motor de Bender. As relações entre leitura, escrita e desen-
volvimento perceptomotor, no que concerne à aplicabilidade 
e validade do Bender como um instrumento preditivo dessas 
habilidades ainda não estão bem consolidadas na literatura. 
Sobretudo quando se consideram os resultados provindos 
de pesquisas realizadas com base no sistema de correção 
de Koppitz (Bandeira, & Hutz, 1994; Koppitz, 1975, Mckay, 
& Neale, 1985; Nielsen, 1969; Nielson, & Sapp, 1991; para 
citar alguns). De maneira geral, os estudos realizados com 
base no Bender – Sistema de Pontuação Gradual (B-SPG), 
tanto com relação à leitura e à escrita, quanto à dificuldade 
de aprendizagem dessas habilidades, têm demonstrado a 
sensibilidade do sistema em diferenciar os indivíduos nas 
avaliações realizadas (Carvalho,& Noronha, 2009; Santos, 
Suehiro,& Vendemiatto, 2009; Suehiro, & Santos, 2005; 
Suehiro, & Santos, 2009). 

Suehiro e Santos (2005), por exemplo, buscaram por 
evidência de validade de critério para o B-SPG, ao comparar 
grupos divididos por dificuldades de aprendizagem (acen-
tuada/média/leve/sem indícios). Participaram do estudo 
287 crianças, de ambos os sexos,com idades entre 7 e 10 
anos (M=8,6, DP=0,76), provenientes de escolas públicas e 
particulares. Os instrumentos utilizados pelas autoras foram 
um questionário de identificação dos sujeitos, a Escala de 
Avaliação de Dificuldades na Aprendizagem da Escrita (ADA-
PE) e as nove figuras do B-SPG. Os resultados permitiram a 
identificação de evidências de validade para o B-SPG, visto 
que diferenciaram os grupos quanto aos níveis de dificulda-
de de aprendizagem. Assim, crianças com dificuldades leve, 
média e acentuada apresentaram mais erros de distorção de 
forma do que as sem indícios de problemas com a aprendi-
zagem. Além disso, com base no índice de correlação obti-
do, as autoras concluíram que crianças com problemas na 
aprendizagem da escrita tendem a apresentar dificuldades 
perceptomotoras.

No ano seguinte, as autoras realizaram um estudo 
com a finalidade de averiguar outras evidências de validade 
para o B-SPG. Para tanto, analisaram 237 protocolos de 
crianças do terceiro e quarto anos de escolas públicas e 
particulares, com média de 8,48 anos de idade (DP=0,50). 
Constataram um incremento significativo do desempenho 
em razão do ano frequentado, diferenciando a pontuação de 
crianças do terceiro e quarto anos, de modo que as crianças 
do quarto ano apresentaram maiores notas em relação às 
demais. Assim, Suehiro e Santos (2006) corroboram a asso-
ciação existente entre a maturidade perceptomotora e a fase 
de escolarização na qual seus participantes se encontravam.

Diferenças significativas relativas ao ano escolar 
também foram observadas por Suehiro (2008). Participaram 
221 estudantes, de ambos os gêneros, entre 6 e 12 anos 
(M=8,53,DP=1,40), de primeira à quarta série (atuais se-
gundo ao quinto ano) do ensino fundamental de uma escola 
pública. As crianças obtiveram uma média de 22,47 erros 
(DP=14,72), com uma pontuação mínima de um e máxima 
de 55 pontos na Escala de Avaliação da Escrita (EAVE), a 
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mesma utilizada no presente estudo. A pontuação mais fre-
quente foi 11, sendo que 50% dos participantes obtiveram 
pontuação abaixo de 19 pontos. O teste de Tukey separou 
as séries em três grupos, mostrando que a terceira e a quar-
ta série não se diferenciaram entre si, mas se diferenciaram 
das demais. Ao lado disso, evidenciou um decréscimo no 
número de erros e, portanto, melhores desempenhos com o 
avançar da escolaridade.

Também no que concerne às idades dos participantes, 
a autora verificou diferenças estatisticamente significativas. 
No entanto, não se evidenciou, conforme o esperado, um 
decréscimo no número de erros obtidos pelas crianças mais 
velhas, tendo em vista que os participantes com 10 anos 
ou mais obtiveram uma média menor quando comparados 
aos de 8 (M=24,25) e 7 anos (M=34,53), respectivamente, 
porém, superior (M=14,92) aos de 9 anos (M=14,15) e, por-
tanto, um número maior de erros no instrumento utilizado. 

No que se refere aos resultados obtidos no B-SPG, 
Suehiro (2008) também encontrou diferenças significativas 
nas médias obtidas por idade e por ano escolar.As crianças 
obtiveram uma média de 9,49 erros (DP=3,78), com uma 
pontuação mínima de 1 e máxima de 19 pontos no Bender. 
As pontuações mais frequentes foram 7 e 9, sendo que 50% 
dos participantes obtiveram pontuação abaixo de 9 pon-
tos. Os resultados obtidos e a distribuição das frequências 
evidenciaram uma tendência de pontuações entre 5 e 13 
pontos. O teste de Tukey, semelhantemente à compreensão 
em leitura e à aprendizagem da escrita, separou as séries 
em três grupos, indicando que a terceira e a quarta série se 
diferenciaram da segunda e da primeira, porém estas não 
se diferenciaram entre si. Ao lado disso, evidenciou um de-
créscimo no número de erros e, portanto, uma evolução do 
grafismo com o avançar da escolaridade.

Diferentemente do observado em relação à compre-
ensão em leitura e à aprendizagem da escrita, houve um 
decréscimo significativo no número de erros apresentados 
pelas crianças mais velhas, uma vez que os participantes 
de 10 anos ou mais obtiveram uma média menor (M=7,19) 
quando comparados aos de 9 (M=7,94), 8 (M=10,70) e 7 
anos (M=12,02), respectivamente. Quando analisada a 
correlação entre os instrumentos, o B-SPG apresentou co-
eficientes moderados e significativos em relação a outros 
instrumentos utilizados na pesquisa, reforçando sua relação 
com as habilidades de leitura e escrita.

Embora não tenham empregado a Escala de Avalia-
ção da Escrita, Carvalho, Noronha, Pinto e Luca (2012) tam-
bém verificaram a relação existente entre desenvolvimento 
perceptomotor e a escrita, identificando, a exemplo dos 
estudos descritos anteriormente, diferenças significativas 
em sua amostra no que concerne ao ano escolar e à idade. 
Carvalho e cols. (2012) investigaram evidências de validade 
para o Bender - Sistema de Pontuação Gradual, pela relação 
com o Teste de Reconhecimento de Palavras e buscaram 
verificar se o Bender é sensível para captar diferenças de 
média por idade e escolaridade. Participaram do estudo297 
crianças, com idade entre7 e 10 anos (M=9,04, DP=0,88), 
que cursavam do segundo ao quinto anos do ensino funda-

mental de escolas particulares (27,3%) e públicas (72,7%) 
do interior do estado de São Paulo. O B-SPG apresentou 
correlação negativa com o Reconhecimento de Palavras (r=-
0,29; p<0,001), visto que o primeiro pontua as distorções, e 
o segundo, os acertos. O índice obtido apresentou-se com 
magnitude baixa, confirmando que os construtos estudados 
estão relacionados, porém não se pode afirmar que tratem 
de um único domínio teórico.

A análise correlacional também foi empregada para 
verificar a relação entre os construtos e as variáveis idade e 
escolaridade. Os valores foram significativos, embora também 
com magnitudes baixas. No que se refere ao B-SPG, a corre-
lação com a idade mostrou-se maior que com a escolaridade, 
embora ambas significativas. Os índices obtidos evidenciam 
o caráter evolutivo do B-SPG e sua relação com as etapas 
iniciais acadêmicas. Assim os resultados obtidos colaboraram 
para a confirmação de que o Teste de Bender pode ser utili-
zado como um instrumento de avaliação, não somente para 
verificar a maturidade perceptomotora, mas também como 
mais um recurso para um amplo processo de avaliação, em 
especial, a avaliação da aprendizagem de leitura e escrita.

Diante do exposto, é possível observar que são 
poucas as pesquisas que relacionam a maturidade percep-
tomotora, quando avaliada pelo B-SPG, e a escrita. Assim, 
buscando ampliar os estudos com essa finalidade, o objetivo 
deste estudo foi verificar quanto o desempenho no B-SPG 
se relaciona com o desempenho na escrita, buscando por 
validade convergente entre os instrumentos empregados, 
bem como identificar eventuais diferenças entre os partici-
pantes no que se refere às variáveis idade e ano escolar.

Método

Participantes

Compuseram a amostra 199 crianças com idade 
variando de 7 a 10 anos (M=8,46, Dp=1,15), e que frequen-
tavam do segundo até o quinto ano do Ensino Fundamental 
de uma escola particular do interior do estado de São Paulo. 
De forma mais detalhada, foram 57 (28,6%) de sete anos, 44 
(22,1) de oito, 48 (24,1%) de nove anos e, por fim, 50 crian-
ças tinham 10 anos, o que representou 25,1% da amostra. 
Destaca-se que todas as crianças estavam cursando a série 
escolar correspondente à sua idade, ou seja, não havia re-
petentes nas séries. Em relação ao sexo, 106 (53,3%) eram 
meninos. 

Instrumentos

Teste Gestáltico Visomotor de Bender - Sistema de 
Pontuação Gradual (B-SPG) (Sisto, Noronha,& Santos, 
2005)

O instrumento é composto por nove figuras (A, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 e 8, sendo que na Figura 7 são analisados os dois 
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hexágonos) apresentadas uma a uma para serem copiadas 
pelo sujeito em uma folha de papel em branco. A instrução 
dada é de que as crianças façam cópia dos nove modelos 
em uma única folha de papel, da melhor forma possível, sem 
a utilização de borracha ou qualquer outro auxílio mecânico. 
A aplicação pode ser coletiva, por meio de retroprojetor, ou 
individual, utilizando as lâminas específicas. O B-SPG pode 
ser aplicado em crianças de seis até os 10 anos de idade.

No B-SPG atribui-se uma pontuação que varia de 
zero a três pontos, de acordo com a gravidade do erro. Isso 
possibilita ter um total de 21 pontos, uma vez que as pontua-
ções nas Figuras A, 1, 2, 3, 4, 5, 7a, 7b e 8 podem variar de 
0 a 2, enquanto que na Figura 6 a pontuação pode variar de 
0 a 3 pontos. Os erros correspondem à presença de desvios 
em cada uma das figuras do teste. No caso de não existirem 
desvios relacionados à distorção da forma é atribuído zero 
ponto. 

O teste apresenta estudos de validade e de preci-
são. Nos estudos de validade destaca-se uma correlação 
negativa e significativa (r=-0,58; p<0,001) entre a idade e 
a pontuação na prova, confirmando as asserções teóricas. 
Esse resultado indica que quando aumenta a idade diminui 
a pontuação obtida no B-SPG, ou seja, as distorções na re-
produção das figuras diminuem progressivamente de acordo 
com o aumento da idade.

No que se refere às diferenças de média entre os 
grupos de idades e à possibilidade de discriminação entre 
eles, na ANOVA o resultado mostrou a idade como a fonte 
de maior variância, sendo a única que apresentou diferen-
ças estatisticamente significativas. Em relação ao sexo, a 
variável não se mostrou fonte de variância suficiente para 
produzir diferenças que não sejam atribuídas ao acaso. 
Quanto à precisão, as análises realizadas por meio do alfa 
de Cronbach, do método das metades de Spearman-Brown 
e pelo modelo Rasch indicaram índices satisfatórios. Ainda 
foi estudada a precisão entre avaliadores, evidenciando uma 
concordância superior a 80% em todos os casos.

As normas, assim como os estudos referentes às pro-
priedades psicométricas anteriormente descritos, foram rea-
lizadas a partir de uma amostra composta por 1052 crianças, 
provenientes de oito escolas do estado de São Paulo, sendo 
51,1% meninos, e com escolaridade variando da pré-escola 
até a 4ª série do Ensino Fundamental (atual quinto ano).

Escala de Avaliação da Escrita (EAVE) (Sisto, 2005)
Trata-se de uma escala com 55 palavras a serem dita-

das para crianças de 1ª a 4ª séries (atuais segundo ao quinto 
anos). Após ouvir a palavra, o aluno deve reproduzi-la, sendo 
que para cada palavra escrita de forma errada é atribuído 
um ponto. Dessa forma, o escore máximo possível é de 55 
pontos. A escolha das palavras ditadas foi feita com base em 
um estudo desenvolvido com 3365 escolares de ambos os 
sexos, provenientes de escolas públicas e particulares do 
interior do estado de São Paulo. Em relação às evidências 
de validade, foi realizado um estudo que permitiu identificar 
quais as palavras que apresentaram uma maior discrimina-
ção entre as diferentes séries. Ainda foi obtido um coeficiente 
de correlação de 0,89 com a Escala de Avaliação de Dificul-

dades na Aprendizagem da Escrita (ADAPE), o que permitiu 
concluir por evidência de validade convergente para a EAVE.

Procedimentos

Inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado por 
um Comitê de Ética em Pesquisa, sendo posteriormente 
agendada uma reunião na escola para explicar aos pais 
ou responsáveis pelas crianças os objetivos da pesquisa. 
Com a autorização e assinatura do Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido, procedeu-se à coleta de dados. Os 
procedimentos adotados para tal seguiram rigorosamente 
as orientações contidas no material de ambos os instrumen-
tos. A coleta do material foi realizada de forma coletiva, e a 
ordem de aplicação foi a mesma em todas as salas, sendo 
inicialmente aplicado o B-SPG e em sequência a EAVE.

No caso do B-SPG as crianças foram solicitadas a 
copiar, da melhor maneira possível, as figuras desenhadas 
em transparência que lhes foram apresentadas por meio de 
um retroprojetor. Por sua vez, na EAVE foi solicitado que 
as crianças prestassem atenção, pois as palavras não se-
riam repetidas, assim como foram informadas de que nas 
palavras que começassem com letra maiúscula, seria falado 
‘letra maiúscula’ e posteriormente seria ditada a palavra. 
Feitos esses esclarecimentos, cada palavra foi ditada pela 
professora, com intervalo de cinco segundos entre cada 
uma delas. O tempo aproximado de aplicação em cada sala 
foi de 50 minutos.

Análise de dados

Na análise dos resultados são apresentadas as es-
tatísticas descritivas de ambos os instrumentos, seguidas 
de uma comparação de média realizada pela análise de 
variância. Nesse sentido, no caso do B-SPG foi realizada 
uma comparação em função da idade e na EAVE a com-
paração foi em função da série escolar. Essa opção se deu 
levando em consideração a variável que cada um dos testes 
considera mais importante para sua avaliação, ou seja, a 
idade no caso do Bender e a série escolar segundo a EAVE. 
Também calculou-se a correlação entre a pontuação dos 
instrumentos, considerando a amostra total e as idades de 
forma separada e, por fim, os grupos extremos formados 
em função da pontuação no B-SPG foram comparados no 
desempenho na EAVE.

Resultados
Considerando-se os objetivos do presente trabalho, 

os resultados serão apresentados seguindo-se a ordem em 
que foram estabelecidos. A Figura 1 mostra que, no caso do 
Bender, as pontuações variaram entre dois e 19, ou seja, ne-
nhuma criança teve a menor ou a maior pontuação possível 
(zero e 21 respectivamente).
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Por sua vez, no caso da EAVE variaram de zero a 
55, evidenciando que houve crianças que não cometeram 
nenhum erro (2%), assim como também houve crianças que 
não acertaram nenhuma das palavras (2%). Pela Figura 
1 também pode ser observado que no B-SPG houve uma 
distribuição mais próxima do normal do que na EAVE. No 
que se refere às pontuações, a média no B-SPG foi 9,51 
(dp=3,77) e na EAVE 22,28 pontos (dp=14,88). A moda no 
Bender foi sete pontos, e na EAVE 11.

Dando continuidade, na análise dos dados foram 
correlacionados os resultados do B-SPG com os da EAVE, 
considerando a amostra total e as idades de forma separada. 
Os resultados da análise podem ser observados na Tabela 1.

Observa-se que todas as correlações foram positivas 
e estatisticamente significativas, com magnitudes variando 
de fracas a moderadas. Realizou-se, ainda, uma comparação 
de grupos extremos. Para isso, as crianças foram separadas 
em função de terem obtido as maiores e as menores pontu-
ações no B-SPG, e posteriormente esses dois grupos foram 
comparados por meio da prova t de student em função do re-
sultado obtido na EAVE. Os resultados mostraram diferenças 

estatisticamente significativas (t=-9,51, p<0,001), sendo que 
as crianças com as menores pontuações no B-SPG, ou seja, 
as que tiveram um melhor desempenho no teste tiveram 
também o melhor desempenho na EAVE, pois a pontuação 
média (erros cometidos) foi menor do que o grupo com mais 
pontos no B-SPG (11,96 e 31,96 pontos, respectivamente).

Por fim, foi realizada uma comparação de média no 
B-SPG em função da idade das crianças. Para isso utilizou-
se a ANOVA, e os resultados evidenciaram diferenças 
estatisticamente significativas [F(198,3)=30,85;p<0,001]. 
Para verificar a pontuação obtida em quais idades poderia 
explicar a diferença encontrada, realizou-se a prova de 
Tukey, e os resultados observam-se na Tabela 2.

Pela prova de Tukey observa-se que houve uma 
pontuação média maior nas crianças mais novas (7 anos), 
porém, não houve diferenciação das quatro idades estu-
dadas. As crianças de 7 e 8 anos ficaram congregadas em 
um agrupamento, enquanto as de 9 e 10 ficaram em outro 
agrupamento. Ainda, a ANOVA também foi utilizada para 
comparar a pontuação na EAVE em função do ano escolar 
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Figura 1. Frequência das pontuações no B-SPG e na EAVE.
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B-SPG

N r p

EAVE

7 anos 57 0,27 0,044

8 anos 44 0,39 0,008

9 anos 48 0,39 0,006

10 anos 50 0,40 0,005

Total 199 0,56 <0,001

Idade N

Subgrupos para alfa = 0,05

1 2

10 50 6,96

9 48 7,94

8 44 10,70

7 57 12,16

p 199 0,409 0,100

Tabela 1. Coeficientes de correlação (r) e níveis de significância (p) 
entre o B-SPG e a EAVE, por idade e para a amostra total.

Tabela 2. Prova de Tukey para a pontuação do B-SPG em função 
da idade das crianças. 
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das crianças, sendo verificadas diferenças estatisticamente 
significativas [F(198,3)=63,54; p<0,001]. A Tabela 3 apresen-
ta a prova de Tukey, que mostra a pontuação obtida pelas 
crianças de que ano pode ter explicado essas diferenças.

No caso da EAVE também foi verificado que as 
crianças dos anos iniciais apresentaram um desempenho 
mais pobre no instrumento quando comparadas às dos anos 
finais, o qual melhorou com o passar dos anos de escolari-
zação. Também pode ser observado que, dos quatro anos 
escolares estudados, apenas três se diferenciaram, sendo 
que o quarto e o quinto ficaram juntos, enquanto o primeiro 
e o segundo ano foram separados.

Discussão
A escrita é uma das formas de linguagem mais requi-

sitadas pela escola. No entanto, para que ela seja possível, 
muitas são as habilidades necessárias. Nesse sentido, algu-
mas pesquisas têm se dedicado a mostrar que problemas 
no processamento percepto-visual ou no desenvolvimento 
perceptomotor podem exacerbar problemas de leitura e 
escrita (Snowling, 2004; Suehiro, & Santos, 2005; entre 
outros). É nesse contexto que o presente estudo se insere. 
Nele buscou-se verificar quanto o desempenho no B-SPG 
se relaciona com o desempenho na escrita, bem como iden-
tificar eventuais diferenças nas pontuações obtidas pelos 
participantes em função das variáveis idade e ano escolar.

Considerando que a pontuação máxima possível para 
o B-SPG é 21 pontos e que o ponto médio do instrumento é 
10,5 pontos, bem como que o Bender pontua erros e, por-
tanto, quanto maior é a pontuação, pior é o desempenho, 
a pontuação média obtida pela amostra aqui pesquisada, a 
exemplo de outros estudos como o de Suehiro (2008), ficou 
levemente abaixo da média.Esse resultado demostra que 
essas crianças apresentam um desenvolvimento percepto-
motor considerado adequado. Ao lado disso, observou-se, 
conforme esperado, um aumento gradual e significativo no 
desempenho dos participantes em função da idade, uma 

vez que as crianças de sete anos obtiveram pontuações 
maiores que as de oito, nove e dez anos, respectivamente. 
Os resultados obtidos por Carvalho e colaboradores (2012) 
caminharam nesse mesmo sentido. 

Por sua vez, no caso da EAVE também se eviden-
ciou uma pontuação média adequada, tendo em vista que 
o instrumento pontua igualmente erros, o que indica que as 
crianças apresentaram uma boa discriminação de fonemas e 
representação gráfica adequada das palavras ditadas. Esses 
achados estão em consonância com os observados na pes-
quisa desenvolvida por Suehiro (2008). Semelhantemente 
aos estudos de Suehiro (2008), com o EAVE, e de Suehiro e 
Santos (2006), com o ADAPE (instrumento que deu origem 
ao EAVE), verificou-se que os alunos dos anos iniciais apre-
sentaram um desempenho mais pobre no instrumento, o qual 
melhorou significativamente com o passar dos anos. 

Os dados relativos à correlação entre os instrumen-
tos empregados revelaram correlações de magnitude fraca, 
aos sete, oito e nove anos, enquanto que aos dez anos e na 
amostra total a correlação foi moderada (Dancey, & Reidy, 
2006). Ainda sobre a relação entre os testes na amostra to-
tal, se considerado o apresentado por Nunes e Primi (2010), 
pode-se concluir que foi obtida evidência de validade con-
vergente entre os instrumentos, uma vez que para se con-
siderar como um instrumento que avalie o mesmo construto 
os coeficientes devem ser de magnitude alta, usualmente 
acima de 0,51, além de um dos testes possuir evidências 
reconhecidas de validade e precisão.

Por fim, a comparação de grupos extremos, em razão 
das maiores e das menores pontuações no B-SPG, mostrou 
que as crianças com as menores pontuações no B-SPG, ou 
seja, as que tiveram um melhor desempenho no teste, tam-
bém demonstraram o melhor desempenho na EAVE, pois 
a pontuação média (erros cometidos) foi menor do que o 
grupo com mais pontos no B-SPG. Suehiro (2008) já havia 
relatado desempenhos semelhantes.

Embora ainda em número reduzido, diversas pes-
quisas realizadas anteriormente com base em diferentes 
instrumentos, entre os quais o ADAPE, instrumento de que 
derivou o EAVE, já haviam demonstrado a relação que exis-
te entre a aprendizagem da escrita e o desenvolvimento 
perceptomotor. Os resultados aqui encontrados não apenas 
confirmam os achados de tais estudos, como afirmam a pos-
sibilidade de utilização de outros instrumentos, ampliando, 
dessa forma, o leque de possibilidades de avaliação dos 
construtos focalizados. Vale destacar, entretanto, que em-
bora este estudo tenha apresentado uma nova evidência de 
validade da EAVE, novas pesquisas sobre outras evidências 
de validade são necessárias para propiciar a ampliação do 
conhecimento sobre as suas características psicométricas.

Espera-se ainda que a realização de outras pesqui-
sas venha a sanar as limitações deste estudo, utilizando uma 
amostra maior, bem como crianças de instituições de natu-
reza jurídica diferentes (públicas e particulares), bem como 
de diferentes regiões e excluir crianças com defasagens. Ao 
lado disso, tais estudos poderiam incluir outras medidas, tais 
como de controle da inteligência a fim de verificar a relação 

Ano escolar N

Subgrupos para alfa = 0,05

1 2 3

Quinto 47 11,06

Quarto 51 15,92

Terceiro 54 23,20

Segundo 47 39,32

p 199 0,109 1,000 1,000

Tabela 3. Prova de Tukey para a pontuação da EAVE em função do 
ano escolar das crianças.
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desses construtos com os aqui estudados. Ao considerar es-
sas sugestões, essas pesquisas poderão, além de contribuir 
com a ampliação dos conhecimentos na área, favorecer o 
aprimoramento dos instrumentos e procedimentos técnicos 
empregados na avaliação psicológica.
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Resumo

O presente artigo propõe-se a discutir os encontros e desencontros entre a Psicologia e a Escola, problematizando a heterogeneidade de 
posições acerca do fracasso escolar. Foi realizada uma revisão de artigos científicos na base SciELO, utilizando o descritor “Psicologia Escolar”. 
Foram selecionados 32 artigos publicados a partir de 2003, que tratavam de estudos no contexto brasileiro e que faziam uma discussão sobre 
a inserção da Psicologia na Escola. A leitura minuciosa e a análise dos artigos originaram três eixos de discussão: A inserção da Psicologia na 
Escola: ideologias em comum; Resistências e tensionamentos: o nascimento do desencontro entre a Psicologia e a Escola; e Perspectivas em 
pauta: uma abordagem que considera a constelação escolar. A discussão evidenciou que a Psicologia foi introduzida na Escola por meio de um 
modelo médico/clínico, responsabilizando o aluno pelo fracasso escolar. A superação desse modelo ocorreu na medida em que esse fenômeno 
passou a considerar outras implicações.
Palavras-chave: Psicologia Escolar; Psicologia Educacional; História da Psicologia

School and Psychology: A History of Convergences and Divergences
Abstract

This article proposes to discuss the similarities and differences between Psychology and the School, discussing the heterogeneity of positions on 
the school failure. A review of scientific literature was conducted in SciELO, using the “Educational Psychology” descriptor. We selected 32 articles 
published since 2003, which dealt with studies in the Brazilian context and that made a discussion on the introduction of Psychology in the School. 
A close reading and analysis of articles originated three areas of discussion: The introduction of Psychology in School: common ideologies; 
Resistances and tensions: the birth of the mismatch between Psychology and the School; and Perspectives on the agenda: an approach that 
considers the school constellation. The discussion showed that psychology was introduced in the School by passing a medical / clinical model, 
blaming the student for school failure. Overcoming this model occurred in that this phenomenon started to consider other implications.
Keywords: School Psychology; Educational Psychology; History of Psychology

Escuela y Psicología: Una Historia de Encuentros y Desencuentros
Resumen

El presente artículo se propone a discutir los encuentros y desencuentros entre la Psicología y la Escuela, problematizando la heterogeneidad 
de posiciones acerca del fracaso escolar. Se realizó una revisión de artículos científicos en la base SciELO, utilizándose el descriptor “Psicología 
Escolar”. Se seleccionó 32 artículos publicados a partir de 2003, que trataban de estudios en el contexto brasileño y que hacían una discusión 
sobre la inserción de la Psicología en la Escuela. La lectura minuciosa y el análisis de los artículos originaron tres ejes de discusión: La inserción 
de la Psicología en la Escuela: ideologías en común; Resistencias y tensionamientos: el nacimiento del desencuentro entre la Psicología y la 
Escuela; y Perspectivas en pauta: un abordaje que considera la constelación escolar. La discusión evidenció que la Psicología fue introducida en 
la Escuela por medio de un modelo médico/clínico, responsabilizando el alumno por el fracaso escolar. La superación de ese modelo ocurrió en 
la medida en que ese fenómeno pasó a considerar otras implicaciones.
Palabras clave: Psicología Escolar; Psicología Educacional; Historia de la Psicología.
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Introdução
Na medida em que o tempo dimana e a sociedade se 

transforma, as concepções acerca da educação se alteram 
sofrendo influências ideológicas do momento histórico que 
se faz presente. A escola, como espaço legitimado de edu-
cação formal, tem se deparado, ao longo dos tempos, com 
inúmeros desafios que requerem um olhar para além do já 
garantido pelos profissionais da Educação. É nessa abertura 
que a Psicologia entra no ambiente escolar, possibilitando 
diálogos e articulações com a Educação.

Diante da importância de retomar a história da Psico-
logia Escolar e de problematizar a heterogeneidade de posi-
ções acerca do fracasso escolar, este artigo tem por objetivo 
discutir os encontros e desencontros entre a Psicologia e 
a Escola, problematizando seus impasses e seus desafios. 
Para tanto, foi realizada uma revisão de artigos científicos na 
base SciELO – Scientific Electronic Library Online, utilizan-
do a expressão “Psicologia Escolar” como descritor. Foram 
encontrados 68 artigos. Desse contingente, ponderamos so-
mente aqueles que foram publicados no período de 10 anos, 
considerando o intervalo entre 2003 e 2013, e que tratavam 
de estudos no contexto brasileiro. Após a leitura dos artigos 
foram selecionados apenas os que propunham uma discus-
são sobre a inserção da Psicologia na Escola, totalizando 32 
publicações. Foi feita uma leitura minuciosa e dirigida dos 
32 artigos, a partir do foco da relação entre a Psicologia e a 
Escola. A análise consistiu em elencar os temas que foram 
mais representativos da relação entre a Psicologia e a Esco-
la ao longo da história. Por fim, os temas foram organizados 
em três eixos, que serão objeto de discussão no presente 
artigo: 1) A inserção da Psicologia na Escola: ideologias em 
comum; 2) Resistências e tensionamentos: o nascimento do 
desencontro entre a Psicologia e a Escola; e 3) Perspectivas 
em pauta: uma abordagem que considera a constelação 
escolar.

Este estudo pode auxiliar no entendimento da atua-
ção profissional da Psicologia na escola, além de colaborar 
para uma melhor relação entre teoria e prática, tornando-se 
fonte importante para o estudo da identidade e do compro-
misso social da Psicologia Escolar. Assim, podemos gerar 
elementos para uma reflexão da história que vem sendo (re)
produzida no que se refere às queixas escolares. 

A Inserção da Psicologia na Escola: Ideologias em 
Comum

O presente eixo pretende discutir o encontro entre 
a Psicologia e a Escola, uma vez que ambas partem de 
ideologias semelhantes, inscritas na história da Escola e 
da Psicologia. Assim, retomando a história, cabe considerar 
que Escola e Psicologia se aproximam por meio de um pacto 
pautado numa perspectiva que simplifica o fracasso escolar, 
tomando-o a partir de uma causalidade linear.

Os jesuítas chegaram ao Brasil em meados do sé-
culo XVI, com a missão de colonizar os povos originários. 

Assim, o ensino consistia em formar um padrão de homem 
que pudesse ser moldado, civilizado. Isso aconteceu por 
meio da instrução, conforme a concepção de civilização dos 
jesuítas. Nessa perspectiva, a educação nasceu com uma 
forte associação com o controle e com a domesticação, que 
ocorriam, muitas vezes, por meio dos castigos físicos (Bar-
bosa, 2012). Os reflexos disso podem ser vistos, ao longo 
da história da escola, no uso da palmatória como símbolo 
de disciplina, baseada na ideia de correção de comporta-
mentos. Atualmente, a palmatória está em desuso, mas a 
escola ainda se vê impregnada pela ideia da correção e da 
domesticação dos corpos, por meio da disciplina. Nessa 
mesma perspectiva, o currículo,assim como a organização 
dos espaços e dos tempos que fazem parte do cotidiano es-
colar, pode ser considerado uma forma de controle exercido 
no espaço escolar. 

A missão da Companhia de Jesus era a de catequi-
zar, tornando os índios mais dóceis e submissos, a fim de 
adaptá-los como mão de obra. Assim, devido ao trabalho 
dos jesuítas, o Brasil permaneceu e talvez ainda permane-
ça, por muito tempo, com uma educação de caráter discipli-
nador, adaptacionista e excludente (Barbosa, 2012), apesar 
do advento das políticas inclusivas no campo educacional.

A escola, portanto, nasce fortemente influenciada por 
tal posição ideológica de controle e de domesticação dos 
corpos e o seu encontro com a Psicologia ocorre a partir de 
ideologias semelhantes, já que a Psicologia, a partir de uma 
tradição positivista (Fontes, & Lima, 2011; Soares, & Araújo, 
2010; Yamamoto, Santos, Galafassi, Pasqualini, & Souza, 
2013), insere-se na escola avaliando e diagnosticando os 
alunos, utilizando-se de instrumentos e laudos baseados 
em pressupostos científicos. Nessa perspectiva, dentre a 
minoria, representada pela elite brasileira, aqueles que eram 
considerados inaptos, invariavelmente, eram excluídos do 
sistema educacional. Assim, a entrada da Psicologia no 
campo escolar ocorreu na medida em que ela respondeu 
à demanda de avaliação, diagnóstico, classificação e trata-
mento dos alunos (Silva, & Mendes, 2012), psicologizando 
e patologizando a queixa escolar (Nakamura, Lima, Tada, & 
Junqueira, 2008). Para isso, a Psicologia adaptou as ferra-
mentas da clínica para a escola. 

Como apontam Barbosa e Souza (2012), a Psicologia 
Educacional no Brasil impregnou-se dos princípios do movi-
mento higienista, no início até meados do século XX, tendo 
como propósito diferenciar os sujeitos mentalmente sau-
dáveis daqueles que não o eram, legitimando o psicólogo, 
por possuir condições de manejar instrumentos científicos 
restritos ao seu campo, a diferenciar os sujeitos aptos dos 
não aptos. Tal perspectiva da Psicologia era eminentemente 
clínica e de caráter individual, e servia aos propósitos de 
ajustamento e de classificação, não levando em considera-
ção a crítica e a compreensão social (Silva, Pedro, Silva, 
Rezende, & Barbosa, 2013; Wanderer, & Pedroza, 2010). 
O social, por sua vez, era somente levado em considera-
ção, na medida em que a preocupação girava em torno de 
normalizar e adaptar o sujeito para o convívio em sociedade 
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(Angelucci, Kalmus, Paparelli, & Patto, 2004; Barbosa, 2012; 
Tuleski, & cols., 2005).

A Psicologia também foi inserida na escola através 
de suas teorias sobre o desenvolvimento das crianças e dos 
adolescentes. Tais teorias eram formuladas a partir de con-
cepções ideológicas de repressão e controle de tendências 
espontâneas, sem questionar a dinâmica da instituição de 
ensino. Assim, ambas, a Psicologia e a Educação, uniram-se 
para atender à ideologia segregadora e excludente vigente 
desde o advento da escola no Brasil (Guzzo, Mezzalira, 
Moreira, Tizzei, & Silva Neto, 2010). Afinal, a escola nunca 
fora para todos. Com o auxílio da Psicologia, buscava-se 
atender somente uma minoria, considerada capaz de passar 
pelo processo de escolarização. Desse princípio resultou o 
aparecimento das escolas e classes especiais (Valle, 2003).

O encontro entre a Psicologia e a Escola ganha força, 
na medida em que ambas compartilham da mesma ideolo-
gia. Assim, a Psicologia auxiliou a Escola na manutenção 
de regras, contribuindo para gerar disciplina e controle, e 
a Escola abriu caminhos para a atuação da Psicologia, por 
se constituir como um espaço privilegiado para a aplicação 
de seus instrumentos científicos (Barbosa, 2012). Nessa 
perspectiva, disciplina e controle não eram somente práticas 
que exerciam restrições aos sujeitos a partir de regras ou 
de processos que levam ao medo, como o autoritarismo, e 
sim também práticas que fazem parte do sistema de ensino, 
tais como fila, uniforme, segregação de classes, idade, sexo. 

Por meio do manejo dos instrumentos o psicólogo 
consolidava seu lugar na escola, justificado pelo projeto de 
transformação e modernização do Brasil, uma vez que o 
crescimento do país, nessa lógica, dependia da moralização 
e da higienização. Assim, práticas excludentes tornaram-se 
naturalizadas, de modo que aqueles que eram enquadrados 
como inaptos ou anormais e, portanto, não se adaptavam 
ao modelo de desenvolvimento pretendido, eram apartados 
do espaço escolar e tornavam-se objeto de interesse da 
Psicologia. Eles foram nomeados de diferentes modos ao 
longo dos tempos: débil, retardado, criança-problema, aluno-
problema, alunos fracassos, indisciplinados etc. A ideia era 
identificá-los e discriminá-los como “diferentes” (Barbosa, & 
Souza, 2012).

A Psicologia, dessa forma, se insere na instituição 
de ensino utilizando-se de práticas clínicas (Lessa, & Facci, 
2011), de caráter individual e segregador, na medida em 
que desconsiderava o fracasso escolar como produto da 
instituição (Cunha, & Betini, 2003). Consolida-se, nesse 
sentido, um encontro entre os métodos psicológicos e 
educativos, validados diante da prática da clínica psicológica 
na escola (Guzzo, & cols., 2010). Para a Psicologia, cabia 
a responsabilidade de atender aos anseios da escola de 
“consertar” os alunos, buscando “corrigi-los”, de maneira 
que retornassem para a sala de aula, quando possível, sem 
perturbar o andamento da aula. A escola demandava-lhe 
curar o aluno-problema e devolvê-lo sadio. 

Nesse cenário, a escola mantinha um gabinete de 
Psicologia, para onde eram encaminhados os alunos consi-
derados problemas, a fim de avaliá-los, tratá-los e curá-los 

(Martins, 2003). Teorias oriundas do campo da clínica eram 
utilizadas na escola, caracterizando uma prática clínico-
-terapêutica na educação (Dazzani, 2010). Entretanto, um 
dos maiores impasses decorrentes dessa prática é que os 
aspectos sociais, culturais, históricos e institucionais não 
eram levados em consideração no trabalho do psicólogo. 
Era-lhe demandada apenas a correção do indivíduo, para 
que este pudesse se adaptar ao sistema (Cavalcante, & 
Aquino, 2013). Aqueles que não conseguiam encaixar-se ao 
sistema eram, invariavelmente, excluídos, estigmatizados e 
discriminados.

Conforme Barbosa (2012), a área, ainda chamada 
de Psicologia Educacional, foi se estabelecendo por meio 
de um olhar para a criança que não aprende. Em se tratan-
do dos processos educativos, houve o uso de testagem e 
classificação das crianças, com o intuito de conhecer suas 
habilidades e problemas dos alunos. Assim sendo, crianças 
cujas dificuldades de aprendizagem eram confirmadas pelas 
avaliações psicológicas eram encaminhadas para tratamen-
to, conduzido pela Psicologia Clínica (Sant’Ana, Euzébios 
Filho, Lacerda Junior, & Guzzo, 2009).

Portanto, a concepção que norteava o trabalho da 
Psicologia no contexto escolar era de mensurar a capacida-
de intelectual dos alunos (Martins, 2003; Tondin, Dedonatti, 
& Bonamigo, 2010; Vokoy, & Pedroza, 2005; Wanderer, & 
Pedroza, 2010), a fim de separar os aptos dos não aptos 
para a aprendizagem, caracterizando um pensamento ex-
cludente, moderno e linear, ou seja, de causa e efeito. Tal 
avaliação gerava um diagnóstico e um laudo, que tinham o 
poder de retirar o aluno da sala para, na medida do possí-
vel, readaptá-lo, para corrigi-lo. Assim, todo o fracasso era 
centrado no aluno. O caráter das explicações acerca do 
fracasso escolar era reducionista, centrando-se no aluno 
(Andrada, 2005). Em decorrência dessa concepção, surgi-
ram inúmeras hipóteses que justificavam o fracasso escolar: 
famílias desestruturadas, preguiça, indisciplina, incapacida-
de intelectual, carência afetiva, hiperatividade, entre outros. 

Havia, na base dessa relação entre a Psicologia e a 
Escola, a concepção higienista, o que justificava a identifica-
ção, a seleção e a classificação das crianças (Barbosa, 2012; 
Tondin, & cols., 2010). À Psicologia cabia agir, por meio de 
um modelo clínico-terapêutico, fora da sala de aula. Assim, 
focava sua atenção na dimensão individual do educando e 
em seus «problemas», atendendo, sobretudo, demandas 
específicas da escola, que encaminhava as crianças que 
tinham, a seu ver, problemas de aprendizagem ou outras 
manifestações consideradas como distúrbios inerentes ao 
próprio educando (Lessa, & Facci, 2011).

Como visto acima, a entrada da Psicologia na Escola 
inicialmente serviu à seleção e à adaptação dos alunos ao 
modelo social da época. Sua atuação cumpria com uma 
missão ideológica de manutenção do status quo (Chagas, & 
Pedroza, 2013). Para dar conta dessa proposta, o trabalho 
da Psicologia Escolar adotou uma concepção individualis-
ta do fracasso escolar (Soares, &  Araujo, 2010), calcada 
na dicotomia saúde e doença (Chagas, & Pedroza, 2013). 
Assim, as primeiras aproximações entre a Psicologia e a 



380 Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 19, Número 2, Maio/Agosto de 2015: 377-385.

Escola estavam pautadas numa visão associacionista e 
mecanicista, a partir de ideias deterministas e dicotômicas 
acerca da aprendizagem e do desenvolvimento humano. 
Diante disso, instalou-se na escola uma concepção causal 
e reducionista acerca das queixas escolares, de modo que 
ora o aluno, ora o ambiente social, era responsabilizado pelo 
fracasso escolar (Soares, & Araujo, 2010).Entretanto, resis-
tências e tensionamentos começaram a emergir na relação 
entre a Psicologia e a Escola, no sentido de superar a lógica 
classificatória e segregacionista oriunda do modelo clínico 
(Chagas, & Pedroza, 2013).

Resistências e Tensionamentos: O Nascimento do 
Desencontro entre a Psicologia e a Escola

Este eixo propõe-se a discutir as resistências e os 
tensionamentos que começam a surgir na relação entre a 
Psicologia e a Escola. Tal desencontro nasceu do questio-
namento acerca da prática reducionista da Psicologia no 
contexto escolar, marcada por uma abordagem linear do fra-
casso escolar, cuja responsabilidade pesava sobre o aluno 
e, por extensão, a sua família.

Considerando o percurso histórico, em 1962 é criada 
a profissão de psicólogo no Brasil, e a Psicologia, em sua re-
lação com a Escola, continuou o seu trabalho de classificar, 
orientar e tratar de crianças-problema. A tradição médica 
e o foco individual de orientação continuavam tendo força. 
Nesse período, os laudos de crianças em idade escolar 
eram frequentemente elaborados para encaminhamentos 
às chamadas escolas especiais e depois às classes espe-
ciais (Barbosa, 2012; Barbosa,& Souza, 2012). Entretanto, 
é na década de 1970 que tal tendência reducionista passa 
a sofrer críticas de pedagogos e psicólogos. Criticavam-se 
a utilização dos testes e a interpretação de seus resultados, 
que atribuía somente ao aluno e a sua família a determina-
ção de seus problemas, tornando irrelevantes os processos 
educativos como um todo. O olhar patologizante, por meio 
de interpretações e ações baseadas em conhecimentos 
disseminados pela Psicologia da época, por educadores e 
psicólogos, também foi colocado em xeque, uma vez que,a 
partir de uma visão inatista,os determinantes da aprendiza-
gemde natureza social, cultural, econômica e, sobretudo, 
pedagógica eram tomados como irrelevantes. Nessa pers-
pectiva, era atribuída ao sujeito a responsabilidade pelo fra-
casso escolar, tendo como consequências, a patologização 
e biologização dos problemas de aprendizagem, o que re-
forçava ainda mais a exclusão de alunos das classes menos 
privilegiadas da escola (Asbahr, Martins, & Mazzolini, 2011).

Mesmo que a Psicologia tenha se caracterizado, 
inicialmente, como ciência comprometida com a ordem e o 
controle, cuja concepção de diferenciar os aptos dos não 
aptos para a aprendizagem desconsiderava a dimensão so-
cial (Andrada, 2005; Tondin, & cols., 2010; Tuleski, & cols., 
2005), uma nova percepção sobre o aluno se constituía. 
Surgiram, assim, críticas aos modelos autoritários e lineares 
que estavam sendo utilizados pela Psicologia Escolar (Gion-

go, & Oliveira-Menegotto, 2010). Não bastava responsabili-
zar somente as crianças e suas famílias, para justificar o de-
sempenho do aluno na escola, desconsiderando os fatores 
de natureza histórica, social, cultural, política, econômica e, 
sobretudo, pedagógica (Soares, & Araújo, 2010). As críticas 
foram um passo importante para o processo de reformula-
ção do objeto de estudo e intervenção da Psicologia Escolar, 
bem como sua metodologia (Fontes, & Lima, 2011).

Autores como Bassani e Pinel (2011), Cavalcante e 
Aquino (2013) e Ramos (2011) apontam que tais críticas vol-
tadas ao trabalho do psicólogo escolar foram materializadas 
na tese de doutorado Maria Helena Souza Patto (1981b), 
cujas contribuições representam um marco no que se re-
fere ao questionamento e à resistência ao modelo médico/
clínico da Psicologia Escolar. A proposta de Patto era a de 
abandonar a atuação clínica e constituir novas formas de 
compreensão do fracasso escolar, dando lugar a um debate 
crítico acerca da identidade e a função do psicólogo escolar.

A crítica materializada nos trabalhos de Patto (1981a, 
1981b, 1987) produziu um jogo de resistências e tensiona-
mentos entre a Psicologia e a Escola. De um lado, a Escola 
estava acompanhando os avanços nas discussões sobre as 
queixas escolares, mas sua prática ainda estava impregnada 
do discurso do aluno-problema, e, de outro, a Psicologia es-
tava revendo sua identidade no contexto escolar e assumin-
do uma perspectiva social nos campos da teoria e da prática. 
Isso produziu um desencontro, nomeado por autores como 
crise (Andrada, 2005) e ruptura (Angelucci, & cols., 2004).

O pensamento de Vygotsky foi apontado por Andra-
da (2005, p.197) como um dos disparadores da “crise da 
psicologia” no contexto escolar, por ser um pensador que 
atribuiu significativa importância do contexto social na leitura 
dos processos psíquicos do indivíduo. Isso engendrou mu-
danças no olhar sobre o ensino e a aprendizagem, de modo 
a abandonar a concepção de que o aluno é o problema, 
apartado do seu contexto de relações.

Angelucci e cols.(2004) assinalaram uma ruptura 
entre a Psicologia e a Escola, produzida por fatores que 
passam a ser levados em conta na reflexão sobre o fracasso 
escolar, tais como os fatores históricos e sociais da Educa-
ção e da Escola. Assim, atribuem aos estudos de Althusser 
sobre ideologias do estado a importância de se firmar a con-
cepção de que a Escola é uma instituição social que deve 
ser compreendida a partir da estrutura da sociedade. Nesse 
sentido, de um lado se mantém na Escola um discurso que 
psicologiza o fracasso escolar e de outro as influências ide-
ológicas histórico-sociais, calcadas na concepção de uma 
sociedade dividida em classes, de modo a ressignificar o 
fracasso escolar como produzido pela escola.

O desencontro ocorre a partir do momento em que a 
Psicologia passa a tecer uma crítica ao contexto escolar, con-
siderando o fenômeno educacional como produto da relação 
que se estabelece na Escola, que também se vê atravessada 
pelas políticas educacionais e pela história que a compõe. 
Tal problematização é fortemente marcada pelo trabalho de 
Maria Helena Souza Patto (1981a), que redimensiona a con-
cepção vigente do atendimento à queixa escolar, deslocando 
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o eixo da Psicologia Clínica para o da Psicologia Social e 
adotando modelos teórico-metodológicos que não respon-
dessem à demanda adaptacionista da escola (Souza, 2009).

A Psicologia, antes caracterizada como uma ciência 
comprometida com a ordem e o controle, sem valorizar o 
contexto histórico e social dos alunos (Tuleski, & cols., 
2005), passa a construir uma nova percepção do sujeito 
como agente transformador. Assim, a ideia remediativa e 
classificatória cede lugar à ressignificação da prática pro-
fissional (Barbosa, & Marinho-Araújo, 2010). Diante disso, 
a Psicologia precisou consolidar novas práticas dentro da 
Escola, adotando uma prática sistêmica, que considera que 
o fracasso escolar está para além do indivíduo, de modo 
que as intervenções tenham como base a visão institucional, 
reconhecendo que o fracasso escolar não está polarizado 
nem no professor e nem no aluno, mas sim num sistema de 
relações (Giongo, & Oliveira-Menegotto, 2010). 

É colocado em questionamento o caráter remediador 
e terapêutico da prática da Psicologia na Escola, 
caracterizada por objetivos adaptativos. A visão social passa 
a ser articulada com a Psicologia, reconhecendo a escola 
como um espaço plural e de práticas interdisciplinares. 
Nesse sentido, o fenômeno passa a ser considerado como 
multideterminado, de modo que as queixas escolares são 
tomadas a partir de uma “ordem institucional e social onde a 
criança vive, e não um problema exclusivo da própria crian-
ça” (Dazzani, 2010, p.373).

Dito de outra forma, resistências e tensionamentos 
entre a Psicologia e a Escola começaram a surgir, a partir 
do momento em que a Psicologia que, até então, colaborava 
para a produção e reforçava a identidade da criança-fracas-
so, passou a adotar um olhar social do fenômeno subjetivo 
(Tuleski, & cols., 2005). O problema é que a Escola ainda se 
mantinha fiel à concepção adaptacionista e reducionista do 
fenômeno educativo. 

Assim sendo, o avanço mais significativo da Psicolo-
gia como ciência e como profissão foi perceber a Escola e os 
problemas ali presentes a partir de outro paradigma, o que 
exigiu o abandono do modelo da causalidade linear e redu-
cionista (Valle, 2003). O novo paradigma assumiu uma visão 
sistêmica do fenômeno do fracasso escolar e, portanto, de 
causalidade circular; paradigma baseado na cibernética, 
na teoria geral dos sistemas e na teoria da comunicação, 
que se baseia na reflexão contextual e na impossibilidade 
da observação neutra, cujos princípios são: totalidade, inte-
gridade de subsistemas e circularidade (Andrada, 2005). O 
aluno passa a ser visto como um aspecto na trama das rela-
ções que fazem parte do campo da Escola. Dessa forma, o 
sujeito é visto na sua totalidade e o erro não é mais tomado 
pelo viés patológico e sim como um processo inerente ao 
aprendizado (Valle, 2003). Tal processo cede lugar a novas 
perspectivas da Psicologia Escolar, atreladas a novas con-
cepções e formas de intervenção no campo escolar. Afinal, a 
ressignificação do fracasso escolar exige da Psicologia um 
repensar acerca da sua prática na Escola, de modo que re-
sistências e tensionamentos cedam lugar a uma abordagem 
que aponte para possibilidades de encontro.

Perspectivas Em Pauta: Uma Abordagem que 
Considera a Constelação Escolar

O presente eixo apresenta uma discussão sobre o lu-
gar que a Psicologia Escolar assumiu na sua relação com o 
fracasso escolar, considerando o trabalho pioneiro de Maria 
Helena Souza Patto (1981a, 1981b, 1987), especialmente 
as contribuições oriundas de sua tese de doutorado (Patto, 
1981b), quando apresenta uma importante crítica à Psico-
logia comprometida com a dominação, na medida em que 
atribui os problemas escolares a deficiências naturais da 
criança. Tal crítica se dirige à abordagem fundamentada na 
Teoria da Carência Cultural, que culpabiliza as deficiências 
ambientais, conforme uma concepção naturalizada da so-
ciedade, e que parte da lógica de que as crianças oriundas 
de classes populares têm atraso cognitivo.

Na antiguidade, os astrônomos imaginavam que 
diante do agrupamento das estrelas poderíamos ver ima-
gens; imagens de qualquer coisa. Essas imagens nos 
ajudariam a perceber a imensidão da infinidade do céu em 
partes menores. Na verdade, aqui não importam somente as 
imagens, mas as estrelas e suas constelações. 

Reportando essa lógica às escolas, na atualidade os 
profissionais imaginam que diante do agrupamento de alu-
nos podemos ver problemas; problemas de qualquer ordem. 
Esses problemas nos ajudariam a perceber a imensidão do 
fracasso educacional em responsabilidades menores. Na 
verdade, aqui não importam somente os problemas; impor- não importam somente os problemas; impor-m somente os problemas; impor-
tam os alunos, a Escola e todo o contexto. 

Estrela ou aluno, céu ou escola, ambos são dignos 
de apreciação, pelos fenômenos que produzem e pelas 
responsabilidades que cultivam. Não se trata, portanto, de 
ver só o aluno ou só o professor ou só a família. É preciso 
entender a dinâmica entre eles.

Como mecanismo de resistência, a Escola ainda se 
mantém funcionando com significativos vestígios da tradição 
médica e higienista, utilizando-se de mecanismos de disci-
plinamento. Ainda há um hiato entre as produções científicas 
no campo da Educação e a prática pedagógica. No campo 
da Psicologia, paradoxos como esse também podem ser 
identificados. Assim, embora a atuação do psicólogo escolar 
tenha sofrido críticas, muitas vezes a sua atuação ainda se 
vê impregnada pela concepção do fracasso escolar desde 
uma perspectiva excludente e linear (Andrada, 2005).  Ape-
sar de apresentar uma “nova roupagem”, o fracasso escolar 
ainda é considerado como produto do aluno e de sua família 
(Bassani, & Pinel, 2011, p. 552; Cavalcante, & Aquino, 2013). 
O maior efeito disso pode ser visto na concepção medica-
lizadora da educação (Bassani, & Pinel, 2011; Yamamoto, 
& cols., 2013). Não é raro nos depararmos com um apelo 
patologizador e medicalizador naqueles que trabalham di-
retamente com os alunos. A Psicologia, por muito tempo, 
correspondeu a tal demanda, inserindo-se na escola com tal 
visão reducionista do fracasso escolar.

A formação acadêmica do psicólogo pode ser uma 
das causas da impregnação clínica e psicopatológica da 
Psicologia Escolar (Tada, Sápia, & Lima, 2010). Os cursos de 
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Psicologia no Brasil ainda apresentam forte atravessamento 
da clínica e do tratamento da doença, a partir do olhar 
médico e psicopatológico. Sendo assim, as demais áreas 
da Psicologia, incluindo a Psicologia Escolar, consolidaram-
se a partir de “uma histórica luta e resistência ao impacto 
da ideologia sobre a prática profissional vigente” (Guzzo, & 
cols., 2010, p.139). 

A formação pautada em discussões políticas e 
em práticas dirigidas à crítica e à construção da profissão 
pode ser uma alternativa, no sentido de mudar o cenário 
de atuação do psicólogo, de modo que o profissional venha 
a assumir o compromisso de trabalhar com os problemas 
sociais (Guzzo, Mezzalira, & Moreira, 2012; Silva, & cols., 
2013). Por isso, é necessária uma revisão na formação aca-
dêmica, aprofundando discussões teóricas e práticas, a fim 
de prepará-lo para atuar, considerando as múltiplas facetas 
da Psicologia como ciência e como profissão. Tal formação 
deve estar orientada pela concepção de uma sociedade me-
nos excludente e da busca de um espaço escolar plural de 
respeito à cidadania (Cunha, & Betini, 2003). 

Ainda acerca da visão linear e reducionista impreg-
nada na prática da Psicologia Escolar, é importante lembrar 
que a resolução do Conselho Federal de Psicologia Nº 02/01, 
que apresenta as possibilidades de atuação do psicólogo 
escolar no sentido de guiar intervenções que considerem 
todos os segmentos do sistema educacional que participam 
do processo de ensino-aprendizagem, ainda é recente, 
considerando a história da Psicologia e sua relação com a 
escola. Tal documento traz uma reflexão sobre a atuação da 
Psicologia Escolar, compreendendo todos os protagonistas 
da escola e um trabalho de caráter interdisciplinar.

Superar o paradigma antigo é fundamental, uma 
vez que o fenômeno do fracasso escolar carrega uma 
complexidade de determinações (Asbahr, & Lopes, 2006). 
Trata-se de não focar somente em uma estrela e sim na 
constelação. Para tanto, é preciso abandonar o fazer clínico 
na escola, propondo uma atuação na Instituição de Ensino 
como um todo e não somente no aluno como sujeito a ser 
(re)adequado ao meio social (Giongo, & Oliveira-Menegotto, 
2010). Não se trata de culpabilizar alguém pelo fracasso 
escolar e sim de comprometer todos os envolvidos na cena do 
ensino-aprendizagem. É preciso romper com a visão linear e 
assumir uma visão sistêmica do fenômeno. É preciso que o 
psicólogo escolar não se pergunte sobre o motivo pelo qual 
a criança não aprende e sim sobre o que ocorre no processo 
que faz com que ela não aprenda. É necessário integrar 
práticas que possibilitem entender os problemas desde uma 
perspectiva diferenciada, compreendendo as dificuldades 
de aprendizagem como manifestações inerentes ao aluno 
e à dinâmica de funcionamento da escola e da sociedade 
(Giongo, & Oliveira-Menegotto, 2010).

Nessa perspectiva, é necessário “resistir ao consultó-
rio particular, ao modelo médico de compreensão do fracas-
so escolar, aos elementos ideológicos presentes no corpo de 
conhecimento da Psicologia” (Guzzo, & cols., 2010, p.139). 
É necessário construir novas formas de pensar e integrar-se 
à equipe pedagógica, desconstruindo as marcas históricas 

deixadas pelas práticas excludentes da Psicologia Escolar 
(Giongo, & Oliveira-Menegotto, 2010). 

A ressignificação da atuação da Psicologia Escolar 
engendrada, sobretudo, pelos estudos iniciais de Patto 
(1981a, 1981b, 1987), gerou um crescimento de produções 
científicas relacionadas a vários temas da Psicologia Edu-
cacional e Escolar. É a partir de então que passam a surgir 
publicações como livros, artigos, teses, dissertações e in-
formativos diversos com temáticas variadas sobre a área, 
ampliando, por sua vez, o espectro de análise e discussão 
acerca da prática da Psicologia na escola. O caráter indivi-
dualista da Psicologia Escolar passa a ser substituído por 
uma preocupação com os processos educativos e com as 
relações que fazem parte do meio escolar (Barbosa, 2012).

Assim, inicia-se um processo de consolidação desse 
campo de atuação, a partir da ressignificação de sua abor-
dagem teórico-metodológica (Barbosa, & Marinho-Araújo, 
2010). Trata-se de superar a visão ingênua e ideologicamen-
te comprometida da escola como instituição social neutra e 
repensar o seu papel, acolhendo os determinantes escola-
res do fracasso escolar, para além dos situados no aluno 
(Patto, 1981b). Para isso, a lógica de descentrar o foco do 
aluno convém considerar o aspecto intersubjetivo presente 
na aprendizagem e, portanto, também no fracasso da apren-
dizagem (Barbosa, & Marinho-Araújo, 2010; Martins, 2003), 
de modo a questionar o funcionamento institucional que (re)
produz o fracasso escolar (Cavalcante, & Aquino, 2013). 
Nesse sentido, é necessário empregar novas metodologias 
que contemplem os fenômenos históricos que fazem parte 
da escola, encorajando os professores a se colocar de forma 
ativa no processo educacional e dando voz aos alunos. As 
metodologias devem ter o objetivo de estabelecer vínculos 
de confiança e criar possibilidades de escuta, tais como 
observação participante, entrevistas abertas, visitas domici-
liares e participação em espaços lúdicos (Vokoy, & Pedroza, 
2005). Por isso, autores como Soares e Araujo (2010) e 
Nakamura e cols. (2008) valorizam intervenções realizadas 
com o corpo docente, no sentido de propor melhorias no pro-
cesso de ensino e aprendizagem e diminuir o contingente de 
alunos que são diagnosticados como problema e o excesso 
de medicalização (Yamamoto, & cols., 2013).

O psicólogo deve herdar da clínica a escuta, no senti-
do de acompanhar os fenômenos que fazem parte do campo 
escolar e utilizar, segundo Martins (2003), a abordagem mul-
tirreferencial, pois ela possibilita compreender a instituição, 
considerando sua complexidade, na medida em que aborda 
os fenômenos sob várias perspectivas de prática profissio-
nal, sem reduzi-las a um só olhar. Assim, rompe com a tra-
dição positivista e cartesiana, que por muito tempo fez parte 
do fazer da Psicologia na Escola, para criar espaços de fala 
e escuta dos fenômenos escolares, através dos atores que 
fazem parte desse cenário. Na perspectiva defendida por 
Martins, o trabalho do psicólogo escolar se inscreve na or-
dem da intersubjetividade, do vivido, da experiência. Sendo 
assim, ele sugere a observação participante como uma téc-
nica do psicólogo que é permeada pela escuta do não dito, 
a fim de compreender a instituição em sua complexidade, 
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porque a complexidade não é intrínseca ao fenômeno, mas 
ao olhar que é colocado sobre ele. 

Abandonar o viés clínico de tratar a queixa escolar 
como um fato isolado para ir ao encontro da compreensão 
da história escolar como processo (Dazzani, 2010; Guardia, 
2005) é deslocar o olhar das estrelas para as suas intera-
ções, no contexto da constelação. Para tanto, o psicólogo 
deve estar atento à dinâmica institucional, capturando o 
fenômeno escolar como algo complexo e trabalhar numa 
perspectiva preventiva (Martins, 2003; Ulup, & Barbosa, 
2012; Silva, & Mendes, 2012). Precisa criar um espaço para 
escutar as demandas da escola, criando formas de reflexão 
dentro na/da escola, considerando todos os envolvidos (An-
drada, 2005).

Considerações Finais e Perspectivas de Encontros 
entre a Psicologia e a Escola Contemporânea

O presente artigo propôs-se a discutir os encontros e 
desencontros entre a Psicologia e a Escola, problematizan-
do seus impasses e seus desafios. A história da Psicologia 
nos aponta para sua inserção na Escola desde um modelo 
médico/clínico, calcado numa concepção linear e reducionis-
ta do fracasso escolar. Houve, nesse sentido, um encontro 
entre a Psicologia e a Escola, na medida em que, comun-
gando de uma mesma ideologia higienista, a ideia era de 
apartar os aptos dos não aptos para a aprendizagem. Assim, 
a Psicologia iniciou seu trabalho avaliando as habilidades 
do aluno e encaminhando os considerados não aptos para 
tratamento, conduzidos dentro ou fora do espaço escolar. 
Nessa perspectiva, a responsabilização do fracasso escolar 
estava centrada no aluno e na família, razão pela qual até os 
dias atuais encontramos o discurso da Educação impregna-
do de expressões tais como: aluno-problema, aluno pregui-
çoso, famílias desestruturadas. A entrada da Psicologia na 
escola respondeu a uma demanda de exclusão, na medida 
em que responsabilizava o aluno e, por extensão, a sua fa-
mília pelo fracasso escolar. Ao psicólogo cabia avaliar, tratar 
e devolver o aluno desprovido dos problemas para a sala de 
aula. A Escola, por sua vez, permanecia protegida de quais-
quer questionamentos sobre o seu papel educativo, sendo 
o aluno e sua família fonte da culpa pelo fracasso escolar. 
Na medida em que a Psicologia passa a criticar tal modelo, 
passa a se desenhar um abismo entre ela e a escola. 

A superação desse modelo reducionista se deu mar-
cada pelas contribuições de Maria Helena Souza Patto, a 
partir de uma crítica à ideologia adaptacionista. Tais con-
tribuições geraram um reposicionamento da Psicologia no 
meio escolar, de modo a considerar outras implicações en-
volvidas no fenômeno do fracasso escolar e não só o aluno. 
Os impasses passaram a surgir na medida em que a lógica 
que ordenava o fazer docente era ainda a de considerar o 
aluno e sua família como problema, o que passou a gerar 
um mecanismo de tensionamentos entre a Psicologia e a 
Escola. Isso, pelo menos em parte, pode explicar a carên-
cia de profissionais da Psicologia que trabalham no campo 

escolar. No entanto, é importante também mencionar que 
a Psicologia parece ainda não ter conseguido definir o seu 
campo de atuação e seus métodos de trabalho na Escola. 
Isso, possivelmente, se deve à tradição clínica arraigada 
na matriz curricular, direcionando a formação do psicólogo 
ao fazer clínico, psicopatológico e individual. A prática em 
instituições compreende um campo permeado por inúmeros 
desafios que vão além do indivíduo em si. A partir dessa ló-
gica, como implicar a instituição como um todo na (re)produ-
ção do fracasso escolar? Como acessar o corpo docente e 
implicá-lo no trabalho preventivo? Como diminuir os efeitos 
e a propagação do discurso social da medicalização? Tais 
questões apontam para o compromisso do psicólogo esco-
lar, desde que se tenha o cuidado de não passar a tomar o 
professor como problema. A ideia é de que não há busca 
por “pessoas-problema” e sim a busca por comprometer a 
dinâmica dos envolvidos na produção do fracasso escolar 
para, então, intervir no campo de forças do qual faz parte o 
sistema educacional, com suas políticas e diretrizes, a esco-
la, os professores, a equipe pedagógica e diretiva, o aluno e 
o social, em especial a família, e a história que marca todo o 
contexto em questão.

Apostamos nesse encontro, mas reconhecemos que 
ele não se dá sem que tenhamos que vencer inúmeros obs-
táculos e resistências, oriundos de nossa própria formação 
e da história da Escola e da Psicologia, que insiste em ser 
reeditada. Assim, estudos que levem em consideração a dis-
cussão sobre a história que se perpetua ao longo dos tem-
pos são fundamentais para que essa temática ganhe força 
no campo da formação e da atuação profissional.
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Resumen

La motorización creciente de los desplazamientos ha convertido al ambiente urbano en un lugar cada vez más hostil para los niños y niñas, 
quienes se encuentran entre los grupos humanos más vulnerables del tránsito. En esta etapa del desarrollo, la educación puede ser una 
herramienta clave para prevenir comportamientos de riesgo y promocionar hábitos de movilidad más saludables. El presente trabajo discute 
algunos aspectos relacionados con la educación vial en la infancia. Se destaca la importancia de considerar los patrones de movilidad típicos 
de cada edad, y de promover el uso de medios de transporte más saludables, equitativos y sustentables. Se señala además la necesidad de 
complementar las acciones educativas con intervenciones multi-sectoriales a diferente nivel.
Palabras clave: Educación; infancia; tráfico.

Educação no trânsito e mobilidade na infância
Resumo 

A crescente motorização e os deslocamentos têm transformado o meio ambiente urbano num lugar cada vez mais hostil para as crianças, que se 
encontram entre os usuários mais vulneráveis do trânsito. Nessa etapa do desenvolvimento, a educação pode ser uma ferramenta chave para 
prevenir o comportamento de risco e promover hábitos de mobilidade mais saudáveis. O presente trabalho discute alguns aspectos relacionados 
à educação infantil no trânsito (nas ruas). Destaca-se a importância de considerar os padrões de mobilidade típicos de cada idade e de promover 
o uso dos meios de transportes mais saudáveis, equitativos e sustentáveis.  Além disso, assinala-se a necessidade na complementação das 
ações educativas com intervenções multi-setoriais em diferentes níveis.
 Palavras-Chave: Educação; infância; trânsito.

Childhood education and mobility
Abstract

The increasing motorization of mobility has turned urban environment in a complex and dangerous place for children. As a consequence they are 
one of the most vulnerable groups of traffic users. In this stage of development, education could be a key tool for preventing risky behaviour and 
promoting more healthy mobility habits. The present study discusses some aspects related to children traffic education. The necessity of taking 
into account the patterns of mobility in different developmental stages is highlighted. Also the relevance of promote the use of health, sustainable 
and equitable means of transport. The complexity of the problem requires that educational interventions are complemented with multisectoral 
actions at different levels. 
Key words: Education; childhood; traffic.
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Introducción 
Durante la última década Argentina ha experimenta-

do un incremento notable del parque automotor, sobre todo 
de vehículos personales. La motorización progresiva de los 
desplazamientos ha convertido al tránsito en un ambiente 
más hostil, especialmente para los grupos de usuarios más 
vulnerables, como los niños y las niñas. Entre las conse-
cuencias negativas de esta situación se destacan las lesio-
nes y las muertes producidas por siniestros, pero también 
otras como el deterioro en la calidad del ambiente urbano. 
Se trata de un problema complejo, por lo cual los cambios 
a mediano y largo plazo dependerán tanto de las políticas 
de Estado como del compromiso de las comunidades en su 
conjunto. En este contexto, la educación vial, definida como 
la transmisión de conocimientos y la adquisición de habili-
dades (Groeger, 2011) para un uso seguro, responsable y 
sustentable del transporte resulta una tarea clave. 

La educación vial debería iniciarse en los primeros 
momentos de la infancia, con la participación activa de las 
familias y las instituciones educativas, pero también de otros 
sectores, como la salud y el transporte. Más allá del ámbito 
en que se desarrolle, resulta fundamental reflexionar crítica-
mente sobre los objetivos, contenidos y enfoques que guían 
actualmente la tarea educativa. Para ello, es imprescindible 
considerar las nuevas demandas y necesidades en materia 
de movilidad, transporte y tránsito. En este trabajo se discu-
ten varios aspectos referidos a la educación vial infantil. Se 
parte de suponer la necesidad de un cambio de enfoque que 
permita: (a) favorecer comportamientos seguros focaliza-
dos específicamente en los modos de movilidad propios de 
cada etapa evolutiva, y (b) promover activamente actitudes 
y conductas que contribuyan al desarrollo de un modelo de 
transporte más saludable, equitativo y sustentable.

 Infancia y Seguridad Vial 

Los incidentes de tránsito conllevan una alta tasa 
de mortalidad y lesiones en todo el mundo (World Health 
Organization [WHO], 2013). La Organización Mundial de la 
Salud estimó que 1,24 millones de personas pierden la vida 
anualmente como consecuencia de siniestros viales, lo que 
posiciona a estos eventos como la novena causa de muerte 
en todo el planeta para todos los grupos de edad. Además, 
la mayoría de las muertes involucran a los usuarios más 
vulnerables del tránsito entre los que se incluyen peatones, 
ciclistas, motociclistas y pasajeros de transporte público. Por 
otra parte, los incidentes viales no sólo provocan decesos, 
sino que también producen entre veinte y cincuenta millones 
de lesionados por año, muchos de las cuales sufren discapa-
cidades de distinta gravedad. Al sufrimiento personal que es-
tos hechos generan deben sumarse los costos materiales a 
nivel individual y social ya que los siniestros viales producen 

una sobrecarga evitable sobre los servicios de emergencias 
y altos costos económicos para todo el sistema de salud.

Si se consideran los datos estadísticos referidos a la 
infancia, el problema adquiere más relevancia. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud [OMS] (2009) durante el año 
2004 los traumatismos sufridos en el contexto vial represen-
taron la segunda causa de mortalidad para los niños entre 5 
y 14 años de edad, y la principal causa de muerte para los 
que tienen entre 10 y 19 años. A nivel mundial, la infancia re-
presenta el 21% de los siniestros de tránsito con consecuen-
cias fatales. Este porcentaje es aún más elevado en países 
de ingresos medios y bajos (30–40%). Los datos indican que 
durante la infancia el riesgo de sufrir heridas fatales o no 
fatales como peatón es mayor que a cualquier otra edad. Por 
otra parte, la probabilidad de que un niño o una niña sufra un 
incidente vial, aumenta cuando participa en el tránsito como 
ciclista o acompañante de vehículos motorizados (National 
Safe Kids Campaign, 2004; Romano, & Kelley-Baker, 2015).  
Las previsiones para el futuro no son optimistas ya que se 
estima que para el año 2015 los incidentes de tránsito serán 
la fuente principal de discapacidad y de muerte en niños y 
niñas mayores de 5 años (OMS, 2009).

En Argentina, los incidentes viales también repre-
sentan un serio problema de salud pública. Según Fleitas 
(2010), entre 1997 y 2008 murieron 4.107 niños menores de 
14 años por incidentes de tránsito, de los cuales 1.286 fue-
ron niños de 4 años o menores. Según la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial los niños de 5 a 14 años representan un 
5,2% del total de víctimas fatales por incidentes de tránsito, 
y un 5,6% del total de víctimas no fatales (Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, 2011).

La situación es aún más preocupante si se considera 
que se trata, en gran medida, de un problema que podría 
prevenirse mediante programas de intervención pertinentes. 
En los últimos años, la Argentina ha tomado medidas estra-
tégicas con el objetivo de introducir mejoras en la seguridad 
vial. Entre estas medidas se encuentra la conformación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que coordina e 
implementa el Plan Nacional de Seguridad Vial. El plan prio-
riza tres ejes (a) concientización, (b) prevención y (c) control. 
Se destaca también el Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Vial elaborado en colaboración entre el Ministerio 
del Interior y el Ministerio de Educación, cuya finalidad es 
incorporar la educación vial como contenido curricular para 
las instituciones educativas del país. Este programa enfatiza 
la necesidad de sustituir un enfoque centrado en las “vías”, 
“normas” o “caminos”, por una mirada focalizada en el usua-
rio del tránsito, independientemente del medio de transporte 
que utilice. Promueve una perspectiva que se denomina 
Educación del transeúnte, y aborda al mismo tiempo ejes 
tales como la educación para la salud, la educación para 
la convivencia y la ciudadanía, y la educación ambiental. 
El programe tiene como objetivo lograr el desarrollo de una 
moral autónoma y solidaria, que promueva la conformidad 
con las normas para resguardar el bienestar propio y ajeno, 
y no como mera obediencia a la autoridad.
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Iniciativas como estas resultan muy importantes para 
abordar el problema de los comportamientos de riesgo en 
el ambiente vial. Sin embargo, existen otros aspectos del 
tránsito y la movilidad que también afectan la salud pero que 
no han recibido suficiente atención hasta el momento. Con-
cretamente, el incremento del parque automotor afecta con-
siderablemente la calidad de los ambientes urbanos (Wolf, 
& Gillham, 1991). En la Argentina, a principios del año 2012 
se estimaba que había un automóvil cada cuatro personas. 
Esto equivale a casi 10 millones de unidades en circulación. 
Esta proporción, lejos de disminuir, parece que continuará 
aumentando con los años. Algunas de las consecuencias del 
aumento continuo del número de vehículos motorizados son: 
la creciente polución ambiental, la contaminación sonora y la 
reducción del espacio para formas de movilidad alternativas 
(Wolf, & Gillham, 1991). 

Infancia y Movilidad

Es evidente que los niños poseen características 
específicas (a nivel cognitivo, emocional, conductual y físi-
co) así como formas de movilidad que los convierten en un 
grupo vulnerable en el contexto vial (Oxley, Congiu, Whelan, 
D’Elio, & Charlton, 2008; OMS, 2008; Zeedick, Wallace, & 
Spry, 2002). El tránsito es un ambiente complejo, cambiante 
y exigente, en el cual se ponen en marcha una diversidad 
de procesos perceptivos, atencionales y de toma de decisio-
nes que en ellos se encuentran en desarrollo. Por lo tanto, 
resulta fundamental orientar y ajustar la educación vial a sus 
necesidades, capacidades y funciones en el tránsito.

Las diferentes etapas del desarrollo se caracterizan 
por cambios en los niveles de independencia y movilidad y 
la posibilidad de elegir diferentes modalidades de transporte. 
A medida que se producen esos cambios aparecen nuevas 
fuentes de peligro. Al respecto, datos epidemiológicos mues-
tran que el patrón de lesiones durante la infancia se modi-
fica con el paso del tiempo (Waisman, Nuñez, & Sanchez, 
2002). Durante la primera infancia predominan las lesiones 
ocurridas en el hogar, mientras que las lesiones producidas 
en el contexto vial aumentan en la medida en que crece la 
autonomía en los desplazamientos urbanos. El patrón de las 
lesiones de tránsito también se modifica con el crecimiento. 
Durkin, Laraque, Lubman y Barlow (1999) observaron que 
en la primera infancia son más comunes las lesiones como 
peatones o pasajeros de autos mientras que las lesiones 
como ciclistas aumentan entre los 9 y los 14 años. 

Cuando los niños y niñas se desplazan en el contexto 
vial, se enfrentan a un ambiente cuyo diseño, en general, 
no contempla sus características ni sus necesidades espe-
cíficas. Además, muchas situaciones del tránsito implican 
evaluaciones y decisiones complejas, para las cuales no 
siempre están preparados. Por ejemplo, Oxley y cols. (2008) 
han puesto de manifiesto la dificultad involucrada en la “de-
cisión de cruzar una calle”, la cual implica un amplio rango 
de habilidades perceptuales, atencionales y de planificación. 
Cruzar la calle supone, entre otras tareas, realizar estima-

ciones sobre la distancia y velocidad de un vehículo que se 
aproxima. Mientras que para los adultos esta estimación se 
realiza automáticamente, los niños más pequeños conside-
ran que la variable relevante es la distancia respecto del ve-
hículo, independientemente de la velocidad a la que circula. 
Esto puede derivar en decisiones erróneas al momento de 
cruzar sobre todo cuando el lapso temporal disponible es 
corto. Otro factor que puede incidir negativamente en este 
tipo de situaciones es el tiempo de reacción que exhiben los 
niños más pequeños (menores de 9 años). Los tiempos de 
reacción en este grupo suelen ser más lentos que entre los 
niños mayores y pueden provocar la pérdida de oportunida-
des para cruzar o favorecer la realización de comportamien-
tos riesgosos como correr durante el cruce.

Dado que muchas de las dificultades que enfrentan 
los niños cuando se movilizan como peatones se relacionan 
con sus capacidades psicomotrices, autores como Michon 
(1981), Van Schagen y Rothengatter (1997),  o más recien-
temente Oxley y cols. (2008) han destacado la necesidad 
de que la educación vial incluya contenidos concretos sobre 
comportamientos seguros y entrenamiento de habilidades 
específicas en lugar de información abstracta sobre códigos 
y normas viales. El entrenamiento debe realizarse en con-
textos naturales con condiciones seguras o en escenarios 
virtuales, y debe incluir retroalimentación con respecto a las 
decisiones tomadas (Oxley, & cols., 2008; Zeedick, & cols., 
2002). 

Algo semejante ocurre cuando los niños y las niñas 
andan en bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte 
que brinda independencia, permite recorrer grandes dis-
tancias y es divertido, sin embargo, conducir una bicicleta 
es una tarea compleja que requiere tanto de habilidades 
motrices como de capacidades cognitivas como la atención, 
el planeamiento o la toma de decisiones. Estas capacida-
des se desarrollan paulatinamente en los niños (Briem, & 
Bengtsson, 2000; Briem, Radeborg, Salo, & Bengtsson, 
2004). En los menores de 12 años la habilidad para controlar 
la bicicleta o la aptitud para atender a los estímulos rele-
vantes del ambiente aún no se han desarrollado totalmente 
(Briem & cols., 2004). En consecuencia, cometen muchos 
errores que se ven reflejados en lesiones o incidente viales 
que involucran a otros vehículos.  

Tal como sucede con las habilidades necesarias para 
cruzar una calle, el uso seguro de una bicicleta es algo que 
puede ser enseñado. De ese modo es posible reducir el 
número de errores y de lesiones sufridas. Una herramienta 
importante para eso es el desarrollo de programas de en-
trenamiento destinados a incrementar la capacidad de los 
niños para controlar la bicicleta (Ducheyne, DeBourdeaud-
huij, Lenoir, & Cardon, 2014; Ducheyne, DeBourdeaudhuij, 
Lenoir, Spittaels, & Cardon, 2013). Entre estas capacidades 
se encuentran subir y bajar de la bicicleta, circular en línea 
recta, estimar distancias, señalar comportamientos, mirar 
por encima del hombro, o frenar. 

También resulta relevante que durante la infancia se 
transmita que la bicicleta es un medio de transporte que tiene 
beneficios individuales, ambientales y sociales. Por ejemplo, 
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a nivel de la salud individual, ir a la escuela en bicicleta ha 
sido asociado a la reducción del sedentarismo (Tudor-Locke, 
Neff, Ainsworth, Addy, & Popkin, 2002) y a la disminución del 
índice de masa corporal y de la obesidad en niños (Paba-
yo, Gauvin, Barnett, Nikiema, & Seguin, 2009). En términos 
ambientales, andar en bicicleta reduce la contaminación 
sonora y mejora la calidad del aire (Edward, & Magarey, 
2007). Según algunas estimaciones, si se reemplazara sólo 
el 1 % de los viajes realizados en auto por viajes en bicicleta 
la contaminación ambiental se reduciría entre un 2 y un 4% 
(Gardner, 1998). 

Viajar como pasajero en un transporte público o es-
colar, o en un vehículo familiar también implica riesgos y me-
didas específicas de prevención. Los niños deben aprender 
a desarrollar hábitos de auto-protección que incluyen cómo 
subir y bajar de los vehículos, en qué lugar ubicarse, y cómo 
usar correctamente los sistemas de sujeción. Cuando viajan 
como pasajeros los niños dependen en gran medida de las 
acciones que realizan los adultos. Por este motivo, unos y 
otros deben estar al tanto de la importancia de utilizar los 
mecanismos de seguridad existentes de manera adecuada. 
La evidencia indica que cuando los niños viajan en asientos 
traseros con dispositivos de sujeción específicos la probabi-
lidad de resultar lesionados en un choque disminuye (Berg, 
Cook, Corneli, Vernon, & Dean, 2000; Skjerven-Martinsen y 
cols. 2011). 

En síntesis, la educación vial durante la infancia pre-
senta el desafío de actuar con conocimiento sobre las limi-
taciones típicas de la edad y su interacción con un sistema 
vial que ha sido creado para otros usuarios. Frente a esta 
realidad, la tarea principal es proveer a los niños y niñas de 
conocimientos prácticos y dispositivos de seguridad adecua-
dos. No alcanza con transmitir conceptualmente cuáles son 
las normas viales y la importancia de respetarlas. Además, 
resulta necesario favorecer el aprendizaje y el entrenamien-
to de estas habilidades en contextos seguros. Los adultos 
tienen un papel fundamental en la transmisión de esos co-
nocimientos.

Educación y Nuevas Necesidades en Materia de 
Transporte

En la actualidad, el uso de vehículos personales de 
motor constituye la modalidad de transporte dominante. El 
uso de automóviles se ha masificado debido, entre otras ra-
zones, a los beneficios individuales de comodidad, velocidad 
e independencia en los desplazamientos (Gärling, & Schui-
tema, 2007). No hay que olvidar además el valor simbólico 
del automóvil, que lo convierte en un objeto de consumo 
masivo (Steg, 2005). La expansión progresiva de esta forma 
hegemónica de movilidad, ha generado diversos problemas, 
como son la inseguridad de los usuarios más vulnerables, la 
pérdida de calidad ambiental, la inequidad en la distribución 
de oportunidades, la pérdida de cohesión social y el incre-
mento del sedentarismo (Donaghy, Rudinger, & Poppelreu-
ter, 2004; Jacoby, & Pardo, 2010; Tapia Granado, 1998). 

Tal como fue mencionado anteriormente, un proble-
ma asociado al uso masivo de vehículos motorizados es la 
inseguridad vial que se traduce en un elevado número de 
muertes y lesiones alrededor del mundo. Esto ha dado lugar 
a que se considere a los siniestros viales como un problema 
de salud pública y se hayan generado numerosas recomen-
daciones para su tratamiento entre las que se destacan las 
realizadas desde la Organización Mundial de la Salud. Este 
organismo en su último informe (World Health Organization 
[WHO], 2013) señaló que la mitad de las muertes debidas al 
tránsito ocurren entre peatones, ciclistas y motociclistas. En 
consecuencia, sugiere que las políticas públicas deberían 
dirigirse a proteger a estos usuarios vulnerables mediante 
medidas específicas como la reducción de las velocidades 
máximas permitidas, o la generación de espacios exclusivos. 
Lamentablemente son pocos los países que han generado 
medidas concretas de este tipo hasta el momento.

Con respecto al sedentarismo existen estudios que 
plantean una relación positiva entre las tasas de obesidad y 
el uso del automóvil (Bassett, Pucher, Buehler, Thompson, 
& Crouter, 2008; Jacobson, King, & Yuan, 2011). Esto se 
observa claramente al comparar países de acuerdo con sus 
formas típicas de movilidad. Existen países, como es el caso 
de Suecia y Dinamarca, donde un porcentaje importante 
de los viajes urbanos se realiza en bicicleta o caminando, 
y los niveles de obesidad se mantienen bajos; a diferencia 
de otros como Brasil donde las tasas de obesidad han au-
mentado junto con el uso masivo del automóvil (Becerra, & 
Scarlett, 2004). 

Un aspecto asociado al sedentarismo entre los niños 
es la falta o el poco uso de medios activos de movilidad. En 
el caso de los niños son sus padres quienes suelen definir 
la manera en que se desplazarán de un lugar a otro. Un 
aspecto clave para que los padres permitan que sus hijos 
se desplacen de forma autónoma y activa es la percepción 
que tienen sobre la fortaleza de los lazos comunitarios 
(Waygood, & Friman, 2015). Mientras más fuertes son esos 
lazos sociales mayor es la predisposición positiva de los 
padres para permitir el desplazamiento autónomo y activo 
de los niños. El uso intensivo del ambiente construido puede 
incrementar los lazos sociales siempre que se favorezca 
el uso de formas de movilidad alternativas al vehículo mo-
torizado particular. Cuando eso no ocurre el nivel elevado 
de tránsito automotor afecta la interacción social, genera 
preocupación entre los padres por la seguridad de los niños 
y disminuye su predisposición a permitir que se desplacen 
de forma autónoma (Waygood & Friman, 2015).

Pese al reconocimiento de los perjuicios menciona-
dos, el contexto vial tiene características que favorecen el 
uso de vehículos personales motorizados en detrimento de 
formas de movilidad activas. Es el caso de la infraestructura 
de las calles, que generalmente se crea y modifica en favor 
de formas de movilidad a motor, sin tener en cuenta que el 
factor central debería ser la seguridad de los usuarios vul-
nerables. Del mismo modo, la educación vial infantil de ma-
nera indirecta facilita el uso de automóviles al pensar al niño 
como “pequeño conductor” o como “futuro conductor” repro-
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duciendo así la modalidad de transporte dominante. Para 
desarrollar iniciativas adecuadas es necesario considerar 
cuales son las formas típicas de desplazamiento durante la 
infancia. Los niños más que futuros conductores de automó-
viles son peatones, ciclistas o pasajeros. Muchas iniciativas 
se enfocan en una perspectiva a futuro y destacan aspectos 
relevantes para los conductores pero, en ocasiones, secun-
darios para los niños (por ejemplo, el aprendizaje de normas 
o comportamientos relacionados con la conducción). Al res-
pecto, es ilustrativa una campaña realizada recientemente 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la em-
presa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) denominada 
Ases al Volante. El objetivo de la campaña era que los niños 
tuvieran la experiencia de aprender activamente las normas 
de tránsito. Para ello se montaba una pista de karting que 
simulaba el contexto urbano con distintos paisajes de fon-
do. La pista incluía una estación de servicio completa, con 
todas sus instalaciones. Luego de recorrer el circuito todos 
los pequeños conductores recibían su “primera licencia de 
conducir”.

De acuerdo con lo expuesto, parece claro que es 
necesario el desarrollo y la implementación de políticas en-
focadas en la promoción y educación en el uso de medios de 
transporte alternativos al vehículo personal. Incentivar el uso 
del transporte público y de formas activas de movilidad (e. g. 
caminar, andar en bicicleta) deberían ser prioridades en los 
planes de desarrollo urbano. Sin embargo, según los datos 
ofrecidos por la OMS (WHO, 2013), son pocos los países 
que diseñan políticas que promuevan el uso de medios de 
transporte alternativos. 

Algunos países podrían señalarse como ejemplo. En-
tre ellos se destacan Holanda o Alemania, que son pioneros 
en el desarrollo de intervenciones que favorecen e incen-
tivan el transporte activo, y que han generado información 
científica al respecto (Pucher, & Dijkstra, 2003). En el Reino 
Unido también se han llevado adelante investigaciones in-
teresantes. Se ha estudiado sistemáticamente el transporte 
activo en niños, sus ventajas y desventajas y variables per-
sonales y contextuales asociadas. Entre otros resultados se 
observó que los niños que habitualmente caminan hacia la 
escuela son más activos que aquellos que se desplazan en 
auto (Mackett, & Paskins, 2008). También se observó que 
la actitud de los niños hacia formas alternativas de movili-
dad se relaciona con las opiniones y actitudes parentales 
(e.g., Davidson, Davidson, Reed, Halden, & Dillon, 2003). 
Específicamente, con la elección que los padres realizan 
sobre el medio de transporte en que sus hijos concurren a 
la escuela. Distintos autores señalaron que la elección del 
automóvil se ve favorecida por factores tanto contextuales 
como psicológicos (Davidson y cols., 2003; Lorenc, Brunton, 
Oliver, Oliver, & Oakley, 2008). Entre los factores contextua-
les se encuentran las distancias a recorrer, y la evaluación 
del ambiente en términos de seguridad y preferencia. Entre 
las variables psicológicas, el valor simbólico del automóvil, o 
la necesidad de cumplir expectativas personales y sociales 
tienen un peso importante (Lorenc y cols. 2008).

En Latinoamérica es incipiente el interés en el trans-
porte activo y sustentable. En consecuencia, el desarrollo 
de políticas públicas al respecto es escaso. Se observan ex-
cepciones aisladas a este patrón común. Algunos ejemplos 
son la ciudad de Curitiba en Brasil, Bogotá en Colombia, y 
recientemente, Buenos Aires, en Argentina. La sociedad civil 
se ha mostrado un poco más activa, y en distintos países 
existen organizaciones no gubernamentales con iniciativas 
muy valiosas. Por ejemplo, en Chile, la organización Ciudad 
Viva, incentiva la movilidad activa como medio para lograr 
una mayor equidad y sustentabilidad en el transporte y mejo-
rar la calidad de los espacios públicos. Otras organizaciones 
con objetivos similares son Ciclópolis en Ecuador, Transpor-
te Activo en Brasil y la Asociación de Ciclistas Urbanos en 
Argentina. Muchas de ellas se agrupan en una red mayor 
denominada Sustainable Transport Action Network-Latin 
America (SustranLac). El principal objetivo de esta red es la 
promoción del transporte activo como medio para resolver 
los problemas asociados a la inseguridad vial, la contamina-
ción ambiental y la falta de acceso equitativo al transporte y 
otros servicios públicos.  

En Argentina, la difusión de los conceptos de trans-
porte activo, sustentable y equitativo es reciente. Su inclu-
sión en los programas de educación vial permitiría aumentar 
el conocimiento de estos conceptos y desarrollar actitudes 
positivas hacia formas alternativas de transporte. 

¿Es Suficiente Educar? 

Es indudable que la educación tiene un papel rele-
vante para mejorar las condiciones de seguridad vial. Sin 
embargo, sería erróneo creer que es el único factor o el más 
preponderante para lograr cambios de comportamiento. En 
psicología del tránsito se utiliza una expresión que resume 
los tres aspectos que componen las intervenciones necesa-
rias y exitosas en términos de seguridad vial. Se habla de 
las Tres E (por sus siglas en inglés - education, enforcement 
and engineering) para hacer referencia a la educación, el 
control y la ingeniería (Groeger, 2011). Estos tres elementos 
son consonantes con otra tríada necesaria para entender los 
hechos que ocurren en el contexto del tránsito destacada 
por los epidemiólogos: el comportamiento humano, el vehí-
culo y las condiciones ambientales, es decir, la vía y el medio 
socio-cultural. 

Una primera aproximación llevaría a suponer que 
existe una relación uno a uno entre cada uno de estos facto-
res. Así, la educación impactaría directamente sobre el com-
portamiento del conductor, la ingeniería actuaría sobre las 
condiciones de seguridad de la vía y del vehículo, y el control 
actuaría sobre la cultura vial (Warner, Ozkän, Lajunen, & 
Tzamalouka, 2011). Sin embargo, las relaciones entre estos 
elementos son más complejas. 

Estas relaciones pueden ilustrarse tanto para la se-
guridad vial como para la promoción de medios activos de 
movilidad. En cuanto a la seguridad vial, distintos autores 
han informado que la reducción en las tasas de siniestros 
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y lesiones responden a campañas de intervención sistemá-
ticas. Las campañas exitosas incluyen acciones multinivel 
que involucran cambios legislativos, aumento de los contro-
les policiales, y campañas masivas de educación e informa-
ción (OMS, 2009; Nazif, 2011). 

El uso de formas activas de movilidad también se ve 
influido por diversos factores. Distintos estudios realizados 
en países de altos ingresos indicaron que variables como la 
densidad habitacional (cantidad de unidades habitacionales 
por hectárea) y la diversidad en el uso de los espacios cons-
truidos, son variables ambientales que incentivan la movili-
dad activa (Kyttä, Broberg, & Kahila, 2012). En países con 
economías de menores ingresos per cápita, la elección de 
estas formas de movilidad parece responder a otras claves 
ambientales. Por ejemplo, en Colombia, en la ciudad de Bo-
gotá, Cervero, Sarmiento, Jacoby, Gómez, y Neiman (2009) 
observaron que la densidad de las calles y la conectividad 
entre las vías diseñadas para andar en bicicleta o caminar 
se relacionan con la selección del medio de transporte. Estos 
investigadores no obtuvieron evidencia acerca de la influen-
cia del espacio construido. En cuanto a las intervenciones 
destinadas a lograr cambios en el comportamiento, en el 
Reino Unido se realizaron una serie de medidas que incluye-
ron la modificación del espacio vial mediante la construcción 
de ciclovías, la pacificación del tránsito (traffic calming), la 
disminución de los límites de velocidad y hasta un impuesto 
a la congestión vehicular. Todas estas medidas produjeron 
en el año 2010 la incorporación de más de un millón de nue-
vos ciclistas en ese conjunto de países (Grous, 2011).

En síntesis, los cambios en el comportamiento vial 
son consecuencia de acciones realizadas en varios niveles. 
La educación es una acción importante pero no es el único 
elemento en el que se deben apoyar los programas e inter-
venciones. La educación apela a los individuos. De ellos se 
espera que se comporten más racionalmente o de acuerdo 
con el mejor conocimiento adquirido. Sin embargo, si las 
variables contextuales no facilitan o apoyan esos cambios 
la educación puede convertirse en una actividad en el vacío. 
Por ese motivo, son fundamentales las intervenciones a ni-
vel ambiental, ya sea en el diseño de espacios urbanos o en 
términos de legislación y control. Este tipo de intervenciones 
no son una responsabilidad individual sino que recaen sobre 
quienes toman decisiones y establecen políticas públicas. 

Conclusiones
La educación vial durante la infancia es un factor 

relevante para prevenir los riesgos que se enfrentan en el 
contexto del tránsito. Sin embargo, las modificaciones ex-
perimentadas por la creciente motorización de los despla-
zamientos generan la necesidad de un cambio de enfoque. 
Por un lado, resulta importante desarrollar perspectivas que 
destaquen las necesidades específicas de la niñez en el 
tránsito. Por otro, es importante que se trabaje en la gene-
ración de condiciones ambientales más amigables, seguras 
y sostenibles. 

Si uno de los objetivos de la educación es la preven-
ción de siniestros y sus consecuencias, también es impor-
tante poder conocer las condiciones, factores de riesgo y 
mecanismos de lesión que afectan a los más chicos. Por 
ello, es importante destacar la necesidad de investigaciones 
sobre factores de riesgo específicos. Resulta imprescindible 
tener en cuenta que el diseño de intervenciones no puede 
realizarse sin conocimiento previo de las características del 
grupo o destinatario con el cual se va a realizar una interven-
ción. En este sentido y en el caso particular de la infancia, 
es claro que se requieren intervenciones adecuadas a las 
características y riesgos típicos de este grupo.

También resulta necesario ir más allá de la concep-
ción tradicional de educación vial infantil. El enfoque del 
‘pequeño conductor’ debería ser reemplazado por una pers-
pectiva dónde se contemplen las formas de desplazamiento 
características de las distintas etapas evolutivas de la in-
fancia y los factores de riesgo a ellas asociadas. Los datos 
epidemiológicos indican que para este grupo de edad los 
siniestros más comunes ocurren como peatones, ciclistas o 
pasajeros. Por lo tanto, no parece del todo adecuado tra-
bajar solamente sobre el aprendizaje de normas y señales 
viales. Además, vale preguntarse si el aprendizaje de nor-
mas que no son respetadas no supone un riesgo añadido. Al 
respecto, resulta imprescindible que los adultos modifiquen 
sus comportamientos ya que independientemente del riesgo 
que generan la contravención de las normas, las acciones 
de los adultos actúan modelando el comportamiento futuro 
de los niños. 

Uno de los desafíos de la educación vial es promover 
comportamientos seguros en el tránsito, pero sin restringir 
el derecho a los desplazamientos y la movilidad. No debe-
ría olvidarse que la exploración del espacio constituye una 
actividad necesaria para el desarrollo, y la construcción de 
lazos sociales. Como parte del desarrollo normal de la in-
fancia, los niños y niñas deberían poder explorar, conocer y 
disfrutar de su entorno barrial. Los riesgos del tránsito son 
una barrera para estas posibilidades de exploración. Por 
ello, una parte importante del trabajo debería consistir en 
facilitar sus desplazamientos garantizando la seguridad del 
entorno, lo cual básicamente es una tarea del Estado. Las 
políticas públicas deberían ocuparse de la modificación de 
los ambientes viales para favorecer su uso multimodal. Al 
Estado y a los gobernantes les corresponde también ejercer 
el control necesario para que las normas sean respetadas.

Una visión de la educación vial centrada solamente 
en la seguridad deja a un lado aspectos relevantes para 
el transporte en contextos urbanos. La accesibilidad y la 
sustentabilidad del transporte son dimensiones de gran rele-
vancia. Frente a la creciente motorización de los desplaza-
mientos la educación tendría que incentivar una perspectiva 
crítica sobre el transporte y las soluciones posibles en un 
futuro cercano. Entre los problemas que requieren ser discu-
tidos se encuentran las consecuencias del uso generalizado 
de vehículos personales motorizados, y los beneficios indi-
viduales y colectivos de las modalidades públicas y activas 
de transporte. En síntesis, la educación vial infantil debe 
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avanzar hacia la formación en valores para un tránsito más 
seguro, responsable, saludable y equitativo.
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Resenha

http://dx.doi.org/10.1590/2175-3539/2015/01921025

O livro Atuação do psicólogo na Educação Básica: 
concepções, práticas e desafios trata de temática da maior 
importância para a prática e estudos em Psicologia Escolar 
e Educacional, considerando as especificidades do contexto 
brasileiro. O texto se organiza a partir de uma perspecti-
va crítica, a qual desde o início dos anos de 1980 tem-se 
destacado por nortear estudos sólidos e pesquisas bem 
delineadas, contribuindo para o desvelar das mazelas que 
assolam a Educação brasileira e que acabam por culpabili-
zar os elos mais frágeis desse processo, no caso, os alunos 
e suas famílias, pelos contínuos fracassos que constituem o 
não aprender.

A partir de inquietações acerca do modo como os 
saberes produzidos na academia têm contribuído para os 
fazeres dos psicólogos atuantes na rede pública, que res-
valam numa prática emancipatória frente às dificuldades 
enfrentadas na escola, em especial as relacionadas às quei-
xas escolares e incluem as políticas públicas geradas por 
tais saberes foi delineada uma pesquisa em sete estados 
brasileiros - Acre, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, 
Santa Catarina e São Paulo, cujo objetivo foi conhecer a 
atuação de psicólogos na educação básica nesses locais. É 
importante ressaltar que as autoras reconhecem que os es-
tados estudados não são suficientes para um entendimento 
da realidade nacioal; contudo, abrem espaços para novas 
investigações e discussões na área.

O primeiro capítulo, “O movimento de crítica em Psi-
cologia Escolar: elementos para a compreensão da trajetória 

de uma área de atuação profissional”, de autoria de Marilene 
Proença Rebello de Souza traça um breve histórico da Psi-
cologia e a sua relação com inquietantes questões sociais 
que culminaram com o movimento de crítica a essa ciência 
da forma como se apresentava e, nesse aspecto, enfatiza a 
importância que assumiu a Psicologia Escolar e Educacio-
nal brasileira, com destaque às produções de Maria Helena 
Souza Patto e os seus desdobramentos nos anos de 1990, 
que impulsionaram novas opções metodológicas para a 
compreensão do fenomeno escolar, como a etnografia. A 
autora menciona as suas produções na área, que culmina-
ram com a pesquisa aqui relatada. Em suma, trata-se de um 
texto bem fundamentado do ponto de vista histórico e que 
lança luz sobre alguns desafios a serem enfrentados e co-
nhecidos por aqueles que se dedicam à Psicologia Escolar 
e Educacional.  

No segundo capítulo, “A pesquisa: aspectos teóricos-
metodológicos”, as autoras Anabela Almeida Costa e Santos 
Peretta, Roseli Fernandes Lins Caldas e Juliana Sano de 
Almeida Lara apresentam os recursos metodológicos 
para a efetivação da pesquisa. Para tanto, mencionam a 
pertinência do uso de estratégias quantitativas e qualitativas, 
numa perspectiva de complementaridade. Referem-se de 
forma detalhada aos instrumentos utilizados e às formas de 
análise dos dados. Desse modo, o capítulo se constitui de 
vital importância para aqueles que se iniciam nos fazeres 
inerentes à pesquisa, bem como se mostra útil para 
pesquisadores mais experientes.
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O terceiro capítulo, “Atuação do psicólogo na educa-
ção: o que pensam pesquisadores brasileiros sobre o tema”,  
Marilene Proença e colaboradoras trazem um panorama da 
produção acadêmico-científica da Psicologia Escolar e Edu-
cacional tanto em nível teórico quanto prático, no período de 
2000 a 2007. Nessa perspectiva, as autoras concluem que 
as produções analisadas trazem importantes elementos que 
devem ser vislumbrados pelos profissionais da Psicologia 
na Educação, em especial a consideração em seu todo, do 
contexto educacional.

A “Atuação do psicólogo na rede pública de educa-
ção do Acre”, capítulo elaborado por Iracema Nemo Cecílio 
Tada e Maria Freire da Costa, apresenta dados sócio-demo-
gráficos da região e enfatiza a não existência do cargo de 
psicólogo no plano de carreira do Estado, esclarecendo que 
se trata de cargo de confiança, com contratos provisórios. 
A pesquisa empreendida com 11 psicólogas mostrou que a 
maioria das profissionais entrevistadas atua na Educação 
Especial, com um modelo de trabalho clínico, o que demons-
tra um certo distanciamento das discussões atuais sobre as 
possibilidades de atuação profissional, em especial, numa 
perspectiva crítica defendida pelas autoras.

A “Atuação do psicólogo na rede pública de educação 
de Rondônia”,  presente no capítulo 5 elaborado por Iracema 
Nemo Cecílio Tada e colaboradoras também apresenta os 
dados sócio-demográficos da região e acena que no Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Edu-
cação Básica de Rondônia há a denominação do Psicólogo 
Educacional. Contudo, as autoras criticam as atividades de tal 
profissional especificadas no  documento, expressas nos ter-
mos reEducação e ajustamento (p. 81). Em termos específi-
cos de atuação, as autoras encontraram que a maioria dos 38 
psicólogos participantes do estudo, busca o referencial clínico 
na fundamentação de suas práticas, em detrimento de uma 
Psicologia Escolar crítica, mais abrangente e emancipadora.

O capítulo 6, escrito por Lygia de Sousa Viégas, 
“Atuação do psicólogo na rede pública de educação da  
Bahia”, se preocupa em apresentar a reallidade baiana no 
que respeita à educação pública e à psicologia local. Em 
termos educacionais, a autora destaca estatísticas que de-
nunciam o “descaso histórico com a Educação na Bahia” 
(p.101). No que tange à própria Psicologia menciona que, 
dos 28 psicólogos participantes, cerca de 39% apresenta-
vam uma prática exclusivamente clínica. Desse modo, uma 
das conclusões do estudo apontada pela autora, refere-se a 
importância de “fortalecer a formação crítica em Psicologia 
Escolar e Educacional” (p. 111) em território bahiano.

Silvia Maria Cintra da Silva e colaboradoras mostram 
no capítulo 7 “Atuação do psicólogo na rede pública de edu-
cação de Minas Gerais” uma  predominância dos profissio-
nais da Psicologia na modalidade de atuação clínica e ins-
titucional, o que as levou a inferir que, “em alguma medida, 
os avanços da Psicologia Escolar vêm sendo incorporados 
às práticas dos psicólogos junto à Educação” (p. 122). Toda-
via, ressaltam a importância da capacitação profissional de 
modo contínuo, realizadas por meio de supervisões e cursos 
de pós-graduação na área.

O capítulo 8, “Atuação do psicólogo na rede pública 
de educação deSão Paulo” escrito por Marilene Proença 
e colaboradores apresenta a realidade do estado paulista. 
Como nos demais estudos presentes no livro, os autores 
contextualizam a região com dados sócio-demográficos 
e esclarecem sobre o perfil dos psicólogos participantes. 
Em síntese, foi obsevado que, a despeito dos profissionais 
procurarem “realizar uma prática alicerçada em ações insti-
tucionais, a demanda escolar continua fortemente marcada 
pela solicitação de atendimento individual e clínico” (p. 169). 
Tal constatação reforça a necessidade de formação contí-
nua dos psicólogos escolares e educacionais.

No capítuo 9, “Atuação do psicólogo na rede pública 
de educação do Paraná”, as autoras Marilda Gonçalves Dias 
Facci, Sonia Mari Shima Barroco e Záira Fátima de Rezen-
de Gonzalez Leal apresentam a situação paranaense. No 
mesmo formato dos demais relatos há a apresentação dos 
dados sócio-demográficos do Paraná e uma ampla carac-
terização do perfil profissional dos psicólogos atuantes na 
Educação. Um dado apontado pelas autoras e que chama 
a atenção acerca dos achados encontrados refere-se ao 
exíguo oferecimento da ênfase na área de Educação ou da 
própria Psicologia Escolar e Educacional nos currículos das 
Instituições de Ensino Superior ali localizadas. Trata-se de 
um dado da maior importância, quando se tem a perspectiva 
da disseminação de conhecimento e produção de saberes, 
a partir da academia. 

O capítulo 10, “Atuação do psicólogo na rede pública 
de educação de Santa Catarina”, Celso Francisco Tondin, 
Daniela Fernanda Schott e Irme Salete Bonamigo  contextu-
alizam o estado catarinense a partir de dados sócio-demo-
gráficos e concluem que, em termos de formação, “embora 
haja apresença de indícios de discursos e práticas críticas, a 
atuação” (p. 220) prioriza um fazer clínico que, segundo os 
autores, é psicopatologizante.

O capítulo 11, “Atuação do psicólogo na rede pública 
de Educação em sete estados brasilerios: caracterização, 
práticas e concepções”, de autoria de Marilene Proença 
Rebello de Souza, Kátia Yamamoto e Camila Galafassi faz 
uma interessante comparação entre os dados que foram 
arrolados nos sete estados participantes, consolidando o 
caráter metodológico presente na pesquisa. Nesse sentido, 
fornece um panorama geral da atuação dos profissionais 
da Psicologia na Educação e que pela riqueza de detalhes 
pode compor um retrato do que se encontra em território 
nacional, muito embora o estudo não tenha abarcado todos 
os estados brasileiros.

No capítulo 12, “Da identificação da demanda a uma 
atuação insstitucional de psicólogos na educação”, Marilene 
Proença e demais pesquisadores lançam um olhar sobre o 
modo como foram constituídos os serviços de Psicologia 
nos Estados participantes do estudo reiterando a  importân-
cia dos “conhecimentos da Psicologia em uma perspectiva 
crítica, ao considerarem as dimensões emancipatórias da 
Educação” (p. 273), o que, segundo os autores, poderá pro-
piciar uma atuação profissional capaz de auxiliar a escola no 
enfrentamento de suas finalidades.
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Marilda Gonçalves Dias Facci e Silvia Maria Cintra 
da Silva assinam o capítulo 13, “Por uma formação para 
uma atuação crítica em Psicologia Escolar e Educacio-
nal”, no qual analisam aspectos da formação do psicólogo 
e as especificidades da Psicologia Escolar e Educacional, 
destacando os aspectos de tal formação na emancipação 
humana. Enfatizam ainda, o fato de que a intervenção em 
Psicologia Escolar e Educacional deve contribuir “para que a 
escola cumpra com sua função de ensinar” (p. 282).

O capítulo final, “Desafios para uma atuação profis-
sional de psicólogos frente à queixa escolar: compromisso 
ético, político e social” de Marilene Proença, apresenta, 
como o próprio título sugere, uma série de desafios a serem 
enfrentados para uma atuação considerando as políticas pú-
blicas e a tão presente medicalização da Educação. A autora 
ainda alerta sobre os baixos índices de qualidade apresenta-
do pelas escolas brasileiras e conclui que a consolidação do 
referencial teórico-metodológico pode abrir novos caminhos 
para “dilemas e desafios postos pela realidade concreta à 
Psicologia”.

Acredita-se que o livro ”Atuação do psicólogo na Edu-
cação Básica: concepções, práticas e desafios” seja capaz 
de subsidiar novos  trabalhos e práticas, contribuindo para 
uma maior e melhor inserção do psicólogo em contextos 
educacionais, indo além dos  aqui pesquisados - educação 
básica, mas fornecendo subsídios para outros, como o do 
ensino superior, cujas políticas públicas de inclusão e outras 
necessitam da parceria e do olhar atento da Psicologia /Es-
colar e Educacional para a sua efetiva consolidação. 

Finalizando, é importante destacar que o texto, ao 
contemplar  simultaneamente aspectos de densa e bem 
estruturada fundamentação teórica, coma pesquisa, cui-
dadosamente desenhada, no que respeita à metodologia 
adequada e a apresentação dos resultados deve contribuir 
para práticas acadêmicas, tanto em cursos de graduação, 
quanto de pós-graduação, além  de sua leitura  oportunizar  
uma formação contínua para psicólogos atuantes ou interes-
sados na construção de uma escola de qualidade e na qual 
se coloquem como importantes parceiros desse processo.   

Recebido em: 08/07/2015
Aprovado em: 28/07/2015
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História

Entrevista com Maria Teresa Antunes Albergaria

Interview with Maria Teresa Antunes Albergaria

Entrevista con Maria Teresa Antunes Albergaria

Graduação em Psicologia pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia Ciências e Letras 
e Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Professora aposentada, trabalhou na área de Psicologia Escolar e Educacional no 
curso de Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei- 
UFSJ desde 1992.

ENTREVISTADORA: Silvia Maria Cintra da Silva

Silvia: Como se constituiu seu interesse pela área de 
Psicologia Escolar?

Teresa: Minha história profissional encontra-se en-
trelaçada com a Psicologia e a Educação. Oriunda de uma 
família de nove mulheres, das quais sete eram professoras 
primárias, acabei convivendo diariamente com as questões 
educacionais por elas vividas em suas práticas educativas. 
Outra influência importante foi o fato de ter herdado de uma 
tia paterna, que frequentou a Escola de Aperfeiçoamento de 
Helena Antipoff, todo seu acervo de Educação dessa épo-
ca. Lembro-me do contato com os livros de Psicologia do 
Desenvolvimento, de textos e apostilas sobre Educação e 
muitos outros documentos que guardei por um tempo como 
herança. Assim, o contato com as questões educativas no 
convívio familiar e a oportunidade de exercer a docência logo 
após me formar em Psicologia em 1981, mesmo não tendo 

cursado o Magistério como minhas irmãs, contribuíram para 
minha escolha da Psicologia Escolar como área de atuação 
na Psicologia. Foi por acreditar que existe esperança ao se 
trabalhar com Educação e que ela pode transformar visões 
de mundo e realidades sociais que trabalhei nestes últimos 
30 anos com em Psicologia Escolar e Educacional.

Silvia: Como ocorreu sua formação profissional na 
área? Quais foram os seus principais interlocutores?

Teresa: Minha formação ocorreu na Faculdade Dom 
Bosco de Filosofia Ciências e Letras em São João del-Rei, 
que oferecia apenas duas disciplinas intituladas Psicologia 
Escolar e Problemas de Aprendizagem I, II que abordavam 
o trabalho do psicólogo na escola com ênfase na atuação 
diante dos problemas de aprendizagem tais como dislalia, 
dislexia, dentre outros tão enfatizados no final da década 
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de 1970. As leituras preliminares foram livros em Psicolo-
gia Escolar traduzidos da literatura norte-americana, o livro 
Introdução à Psicologia Escolar de Maria Helena Novaes, 
apostilas sobre problemas de aprendizagem mimeografa-
das retiradas do livro Distúrbios de Aprendizagem (1973) 
de Doris J. Johnson e Helmer R. Myklebust, dentre outros. 
A oportunidade de estagiar na área veio com um trabalho 
em Psicopedagogia Clínica numa clínica de Atendimento 
Psicopedagógico Descentralizada (APD). Nesta, as crianças 
e adolescentes com problemas escolares na rede pública 
eram encaminhadas para o atendimento psicopedagógico, 
passando primeiro por uma triagem que contemplava a re-
alização de uma anamnese com os pais ou responsáveis 
sobre o aluno, a realização de testes de inteligência, perso-
nalidade, coordenação visomotora, lateralidade, percepção, 
prontidão e entrevistas semidirigidas com pais e professo-
ras. Após o levantamento dos resultados obtidos nesses 
instrumentos era feito o diagnóstico e prognóstico do caso, 
muitas vezes culminando com a indicação para uma psicote-
rapia, trabalhos de reeducação psicomotora tomando como 
referência os trabalhos de Ana Maria Poppovic e ainda en-
caminhamento para profissionais tais como fonoaudiólogo, 
neurologista e pedagogo, dentre outros. O aluno com difi-
culdades de escolarização era, nessa época, o único a ser 
atendido no trabalho de reeducação psicomotora, cabendo 
algumas conversas com os pais e professores dos alunos 
quando se fizesse necessário. Mas foi com a inserção no 
trabalho docente, primeiramente atuando no Magistério de 
2o Grau para a formação de professores e no Ensino Técnico 
em Secretariado e Enfermagem lecionando a disciplina Psi-
cologia da Educação, de 1981 a 1984, que fui reconstruindo 
minha formação profissional. O contato com as ideias de 
Paulo Freire, o livro de Lannoy Dorin e outros que me fogem 
à memória, utilizados nessa época, me serviram de guia 
para meu trabalho. No inicio do exercício da docência no 
ensino superior em 1987, trabalhei com as disciplinas Psico-
logia Escolar e Psicologia da Aprendizagem, época em que 
precisei estudar muito, sendo um período de descobertas e 
de grande sofrimento, pois pude perceber como a graduação 
muito pouco tinha contribuído para minha formação na área 
escolar. Assim, para trabalhar na área participei de eventos 
relacionados à Educação acompanhando por muitos anos 
os encontros da ANPed em Caxambu, para me inteirar das 
discussões sobre as questões educacionais, dos CONEPs 
que discutiam as politicas públicas de educação e ajudavam 
na construção de propostas alternativas para a Educação 
no Brasil. Participava também de eventos em Psicologia 
que tinham uma sessão dedicada à Psicologia Escolar, nos 
quais tomei contato com as obras de Maria Helena Novaes, 
e principalmente as de Maria Helena Souza Patto que me 
ajudaram a construir uma visão mais crítica da Psicologia 
Escolar. Outras psicólogas escolares que influenciaram 
minha formação profissional foram Raquel Souza Lobo Gu-
zzo, Adriana Marcondes Machado e Vera Lúcia Trevisan de 
Souza. Por fim, a parceria com o Professor Dener Luiz da 
Silva (UFSJ) nos dez anos em que trabalhamos com a Psi-
coeducar (Equipe de Psicologia Escolar e Educacional da 

UFSJ) muito contribuiu para minha formação e atuação pro-
fissional. Acredito que minha formação profissional ocorreu 
ao longo de todo o meu trabalho e se fortalecia à medida que 
enfrentava novos desafios nos trabalhos práticos das disci-
plinas oferecidas no curso de Psicologia e licenciaturas, nos 
projetos de extensão e supervisões de estágios em escolas 
publicas de  ensino fundamental, médio, ensino superior, no 
sistema prisional e nas atividades direcionadas  às profes-às profes-s profes-
soras e familiares, nos trabalhos em  creches e  pré-escolas 
da cidade.

Silvia: Com que temáticas você trabalhou e trabalha 
na área? Realiza pesquisas?

Teresa: No meu trabalho em Psicologia Escolar/
Educacional transitei por diferentes temáticas, iniciei com 
a formação de professores primeiramente no Magistério de 
2o Grau (Curso Normal) e depois nas licenciaturas em Pe-
dagogia, História, Filosofia, Matemática, Letras da UFSJ, e 
buscava trabalhar com os graduandos questões do cotidia-
no escolar possibilitando a ressignificação do conhecimento 
teórico de Educação e Psicologia em suas práticas. Nas 
licenciaturas, a afetividade, a relação aluno-professor e a 
relação família-escola foram temáticas que se faziam pre-
sentes não só nas aulas, mas em palestras, cursos de capa- não só nas aulas, mas em palestras, cursos de capa-, mas em palestras, cursos de capa-
citação, dentre outros momentos da vida acadêmica. Outra 
temática trabalhada, a formação e atuação do psicólogo es-
colar e educacional, se fez presente tanto em sala de aula, 
nos estágios curriculares obrigatórios, mas principalmente 
nos Projetos de Extensão desenvolvidos por 19 anos na 
UFSJ. Nos Projetos de Extensão desenvolvidos em escolas 
públicas, creches e pré-escola fazíamos primeiramente uma 
cartilha informando sobre o trabalho do psicólogo escolar/
educacional e ela era distribuída para todos os envolvidos 
no projeto. Temas como jogos, brincadeiras, papéis da fa-
mília e da escola, adolescência (namoro, sexualidade, re-
lação com os pais etc.) e as drogas eram demandados e 
trabalhados com alunos, professores e pais. Nos projetos de 
extensão as politicas públicas de Educação, principalmente 
o Projeto Acelerar para Vencer- PAV da Secretaria Estadual 
de Educação de Minas Gerais foram temas bastante estuda-
dos e debatidos. Nos estágios curriculares, as supervisões 
tinham um momento de grupo de estudos, com textos sobre 
os estagiários de Psicologia na escola, o papel da supervi-
são e dos estagiários, o processo da avaliação do mesmo 
e as temáticas demandadas pela escola que eram objeto 
de pesquisa, reflexão e debate dos estagiários. Para cada 
atividade a ser desenvolvida no estágio eram trabalhados 
textos referentes àquela temática e pensadas coletivamente 
as ações a serem realizadas. Temáticas mais frequentes 
eram sobre os alunos, a relação escola-família, stress dos 
professores e da direção da escola, dentre outras.

Trabalhos de consultoria e assessoria em Psicologia 
Escolar e Educacional ocorreram em escolas públicas do 
ensino fundamental e dentro da UFSJ. Lembro, por exemplo, 
o trabalho de alunos de Psicologia com uma equipe de 
graduandos de uma licenciatura que atuavam num estágio 
como docentes; os alunos de Psicologia assistiam e depois 
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se reuniam para discutir sobre o vivenciado, para dialogar 
sobre o funcionamento da equipe e em rodas de conversa 
discutiam-se as temáticas presentes no cotidiano escolar e 
as contribuições da Psicologia neste diálogo. No trabalho 
em creches e pré- escolas as temáticas do desenvolvimento 
infantil, dificuldades de aprendizagem e a relação família-
escola foram bastante trabalhadas tanto em minicursos para 
professoras, crecheiras e familiares. O trabalho do psicólogo 
escolar em uma escola do sistema prisional se constituiu 
numa rica experiência pessoal e profissional, tanto para 
as alunas-estagiárias quanto para mim como orientadora. 
Temas como educação no sistema prisional, a relação 
professor- aluno nessa escola, o papel do psicólogo escolar, 
o significado do estudar para os detentos permearam os 
estudos e as discussões presentes no trabalho.

Meu primeiro contato com a pesquisa se inicia no 
mestrado em Educação com o trabalho “Práticas Educativas 
em Famílias de Camadas Médias e Processos de Escolari-
zação dos Filhos: o caso dos professores da FUNREI” em 
2000. Meu interesse pelo tema da relação família-escola 
foi suscitado pela minha experiência profissional (estágios, 
projetos de extensão, palestras, consultoria e assessoria 
em escolas publicas), pelas observações guiadas pelo olhar 
psicológico e redimensionado por leituras sociológicas e 
por várias discussões ocorridas nas reuniões da pesquisa 
”Trajetórias Escolares e Processos de Socialização”, coor-
denada pelas Dras. Zaia Brandão e Isabel Léllis, professo-
ras da PUC- Rio. Tinha como objetivo captar as relações 
entre pais professores da FUNREI e práticas educativas a 
que são submetidos seus filhos. Em 2006, juntamente com 
a querida Professora Dra. Elizabeth de Melo Bonfim reali-
zamos uma pesquisa intitulada “A Análise e Recuperação 
do Acervo do Laboratório de Psicologia da Faculdade Dom 
Bosco de Filosofia, Ciências e Letras de São João del-Rei” 
e seus resultados foram compilados em dois catálogos: Ca-
tálogo Geral do Acervo do Laboratório de Psicologia da Fa-álogo Geral do Acervo do Laboratório de Psicologia da Fa-logo Geral do Acervo do Laboratório de Psicologia da Fa-
culdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras de São 
João del-Rei e o Catálogo Referencial-Descritivo do Acervo 
do Laboratório de Psicologia da Faculdade Dom Bosco de 
Filosofia, Ciências e Letras de São João del-Rei. O Centro 
de Documentação em Psicologia (CEDOC) da UFSJ surge 
a partir dos frutos deste trabalho que continua dando frutos 
nos estudos desenvolvidos por mestrandos em Psicologia e 
nos trabalhos de Iniciação Científica coordenados por pro-
fessores do LAPIP/UFSJ. Com esta pesquisa foi possível 
a recuperação de parte da história da Psicologia Escolar e 
Educacional em Minas Gerais.

Silvia: Que experiências você cita como mais signifi-
cativas no campo da Psicologia Escolar e que influenciaram 
a sua prática profissional?

Teresa: Experiências diversificadas ocorreram nos 
estágios supervisionados nas escolas em trabalhos com 
professores, alunos, e familiares. O PAIQUE (Procedimento 
de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares) desen-
volvido pelas Dras. Marisa Maria Neves e Sandra Francesca 
Conte de Almeida no Distrito Federal foi objeto de estudo nos 

estágios desenvolvidos e, respeitando as especificidades lo-
cais, serviu de base para várias intervenções em diferentes 
escolas públicas, principalmente no trabalho junto às classes 
de aceleração, presentes no Projeto Acelerar para Vencer 
(PAV), política implementada pela Secretaria Estadual de 
Educação de Minas Gerais, a partir de 2008. Os trabalhos e 
textos da Dra. Adriana Marcondes Machado e em especial 
o Projeto de Plantão Institucional, um dispositivo criador 
desenvolvido na USP junto a professoras, coordenadoras 
e diretoras de escolas paulistas muito contribuíram para os 
trabalhos desenvolvidos nas escolas por nós atendidas. E 
ainda as pesquisas- intervenções desenvolvidas pela Dra. 
Vera Lucia Trevisan serviram de apoio para os trabalhos 
com diretoras das escolas trabalhadas.

Silvia: Quais seriam, ainda, as principais questões a 
serem enfrentadas pela Psicologia Escolar e Educacional, 
do seu ponto de vista?

Teresa: Primeiramente vejo a necessidade de cons-
trução de práticas que contemplem o conhecimento multidis-
ciplinar, o trabalho em equipe, o desenvolvimento de ações 
coletivas, preventivas e de promoção da saúde. Outro desa-
fio é a construção de conhecimentos e atuações que con-
tribuam para a elaboração de políticas educacionais, para 
a formação continuada de professores, para os processos 
de inclusão no ensino regular e para o trabalho investigativo 
(pesquisa-ação) no contexto educacional.

Silvia: Como você vê a formação do psicólogo para 
atuar no campo educacional?

Teresa: Acho que novas perspectivas de formação 
do psicólogo para atuar no campo educativo estão sendo 
construídas e concretizadas, principalmente por docentes 
comprometidos com uma Psicologia Escolar Preventiva. A 
produção bibliográfica na área se apresenta bastante exten-
sa, mas sinto que falta aos docentes e graduandos maior 
contato com esta diversidade de ideias e trabalhos. A ABRA-
PEE e os congressos nacionais e internacionais em Psico-
logia Escolar e Educacional estão acontecendo e trazendo 
frutos, os trabalhos divulgados na ANPEP também; assim, 
um maior acesso aos conhecimentos produzidos vem sendo 
disponibilizado aos profissionais da área e aos estudantes 
que precisam se apropriar e dialogar com eles. Mas ainda 
avançamos pouco na formação com relação aos estágios, 
que ocorrem muitas vezes no final do curso, com supervi-
sões que não ajudam na construção do fazer do psicólogo 
nas instituições educativas. Os professores universitários da 
área, muitas vezes, imersos em diferentes atividades acadê-
micas, não conseguem vivenciar a realidade educativa, fato 
que influencia no acompanhamento dos estágios. Acredito 
que a formação específica na área já não é suficiente para 
o atendimento das demandas sociais direcionadas ao psicó-
logo escolar. Assim, torna-se necessário o oferecimento de 
conhecimentos multidisciplinares, principalmente relaciona-
dos à Educação e às Ciências da Educação, conhecimentos 
e ações para um trabalho em equipe, bem como desenvolver 
no aluno uma postura ética e profissional que o leve à refl e-à refl e- refle-
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xão sobre os desdobramentos de sua atuação. Acredito que 
uma experiência de formação em Psicologia Escolar deve 
possibilitar ao discente de Psicologia assumir uma postura 
crítica e reflexiva em sua atuação, enfatizar a necessidade 
de parceria com os atores envolvidos no cenário educacio-
nal, para que juntos construam estratégias que se pautem 
em ações individuais e coletivas em consonância com a 
ética profissional e com o respeito aos direitos humanos.

Silvia: Gostaria de acrescentar mais alguma consi-
deração ou reflexão?

Teresa: Trabalhar em Psicologia Escolar e Educacio-
nal por estes longos anos me fez sentir o quanto o trabalho 
do psicólogo nas instituições educativas se faz necessário. 
Como dizia aos meus alunos, estagiários e bolsistas de 
extensão, não existe modelo pronto para ser seguido, daí 
talvez a dificuldade de alguns em atuar na área. Foram mui- Foram mui-
tos trabalhos e experiências gratificantes, outras algumas 
vezes bastantes sofridas, que me levaram a grandes des-

cobertas, mas também rever erros, desencontros e mal en-
tendidos presentes nas relações interpessoais vivenciadas 
e nas atividades desenvolvidas com alunos de Psicologia, 
professoras, especialistas, diretoras e familiares. Minha pai-
xão pelos trabalhos de extensão universitária desenvolvidos 
em escolas públicas desde 1995 enriqueceram profunda-
mente minha atuação profissional e possibilitaram o contato 
mais próximo com as realidades educativas. Gostaria de 
agradecer a todos que me ajudaram nesta trajetória (alunos, 
estagiários e bolsistas em Psicologia, colegas de trabalho, 
professoras, especialistas, diretoras, alunos das escolas 
públicas e seus familiares) e que tanto contribuíram e in-
fluenciaram na minha experiência de vida e profissional.  “Se 
muito vale o já feito, mais vale o que será, e o que foi feito 
é preciso conhecer para melhor prosseguir”, (Milton Nasci-
mento) essa ideia me inspira na busca pelo conhecimento 
e pelo meu crescimento profissional na área de Psicologia 
Escolar e Educacional.

Maria Teresa Antunes Albergaria (mtantunesa@gmail.com) – Universidade Federal de São João del-Rei.

Silvia Maria Cintra da Silva (silvia_ufu@hotmail.com) – Universidade Federal de Uberlândia.
Presidente Atual da ABRAPEE, professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia.
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A violência é considerada um grave problema de saú-
de pública, sendo responsável pela violação de direitos dos 
sujeitos. As práticas de prevenção podem ser uma estraté-
gia para enfrentar a violência, pois são capazes de diminuir 
os fatores agregados às situações de violência, assim como 
inibir a reincidência de casos identificados (Hutz, 2002; Ippo-
lito, 2004; Silva, 2002). 

Sabe-se que muitas formas de violência são revela-
das nas escolas e estas têm o compromisso legal de notifi-
car os casos às autoridades competentes (ECA, 1990). No 
entanto, a escola precisa do apoio de outros atores para o 
enfrentamento da violência (Faleiros, 2003). Neste sentido, 
o presente estudo tem como objetivo apresentar uma expe-
riência de intervenção da psicologia em uma escola pública 
com o intuito de prevenir a violência contra a criança e o 
adolescente.  

A atividade de extensão intitulada “Violência contra 
crianças e adolescentes: trabalhando prevenção primária” 

teve como objetivo promover a prevenção da violência por 
meio de oficinas semanais com pais, mães e cuidadores de 
crianças que frequentavam as séries iniciais de uma escola 
pública de Santa Maria/RS. 

A prevenção primária objetiva a conscientização da 
população acerca da problemática da violência e da promo-
ção de atitudes adequadas no cuidado dos filhos, bem como 
a orientação às famílias em situação de vulnerabilidade, 
com o desígnio de eliminar ou reduzir os fatores sociais, 
culturais e ambientais que propiciam a ocorrência de situ-
ações de violência. Nas ações de prevenção primária está 
incluída a implementação de práticas políticas atuantes em 
uma comunidade, ou seja, desenvolvimento de estratégias 
e programas que visem à promoção de saúde (Hutz, 2002; 
Ipollito, 2004; Martins, & Jorge, 2011).

Neste sentido, o projeto desenvolvido na escola visou 
proporcionar espaço de escuta e discussão acerca de fato-
res que envolvem a violência e a sua prevenção. Buscou-se 
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ainda possibilitar reflexões acerca deste tema e suas con-
sequências. A proposta foi realizada no período de agosto 
a novembro de 2013, totalizando dezesseis encontros com-
postos por oficinas com as mães de alunos matriculados 
nas séries iniciais de uma escola pública. As oficinas foram 
ministradas por dois psicólogos e uma acadêmica do curso 
de Psicologia, com a supervisão de uma mestranda do Pro-
grama de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) e duas docentes de Cursos 
de Psicologia (uma do Centro Universitário Franciscano - 
UNIFRA - e outra da UFSM). 

Nos encontros foram abordados diversos temas, 
dentre eles: violência, desenvolvimento infantil, práticas 
educativas, drogas, mídia, direito da criança e do adoles-
cente e a rede de proteção social. Estes ocorreram semanal-
mente, nas dependências da escola, com duração de uma 
hora e trinta minutos, com supervisões semanais, durante 
as quais foram discutidas e planejadas cada uma das ativi-
dades propostas, englobando dinâmicas de grupo, cartilhas, 
vídeos, além de material informativo e a legislação voltada 
para crianças e adolescentes contida no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (1990).

Dentre os temas propostos nas oficinas, pode-se 
ressaltar que os fatores de risco como as drogas foram os 
mais enfatizados pelas participantes, principalmente o álco-
ol e o crack. O estudo de Koller (2000) apontou o estresse 
familiar (saúde, relacionamento), a falta de comunicação na 
família, o alcoolismo, o uso de drogas e as práticas discipli-
nares punitivas como fatores que podem estar envolvidos 
na violência contra a criança e o adolescente. Dessa forma, 
ressalta-se o quanto é relevante em nossas práticas propor-
cionar espaços de discussão para tratar temas que fazem 
parte da realidade de muitas comunidades e indivíduos.

Por meio do relato das participantes percebeu-se que 
a televisão acaba sendo, frequentemente, o principal meio 
de comunicação, entretenimento e lazer destas famílias. 
No entanto, Gomide e Pinsky (2004, p. 57), atentam para 
o cuidado que se deve ter com as informações transmitidas 
pela televisão que muitas vezes tende a privilegiar os conte-
údos violentos em detrimento dos educativos. Desta forma, 
é de suma importância acompanhar o acesso de crianças e/
ou adolescentes ao conteúdo veiculado pela tevê, conside-
rando-se a influência negativa que os conteúdos violentos 
podem causar sobre os comportamentos destes.

As discussões acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) de 1990 se destacaram nas atividades 
desenvolvidas. Segundo Silva e Toniolo (2010), o ECA traz a 
importância da proteção e respeito à criança e adolescente 
de todos os tipos de violência, considerando-os como su-
jeitos de direitos. Muitas das participantes desconheciam o 
conteúdo desta legislação e a sua importância na garantia 
de direitos das crianças e adolescentes. Visto que o foco 
das oficinas foi a prevenção primária, disponibilizou-se as 
integrantes um exemplar desta legislação, possibilitando 
seu manuseio, conhecimento e reflexão. 

Sendo assim, o projeto de extensão “Violência contra 
crianças e adolescentes: trabalhando prevenção primária” 
ofereceu um espaço de diálogo, aprendizado e troca de 
experiência às mães de crianças matriculadas nas séries 
iniciais. A escola representou um espaço onde foi possível 
orientar e informar pais e cuidadores acerca da violência. 
Por fim, cabe destacar que, a partir da prática relatada no 
contexto escolar, entende-se que a violência pode ser pre-
venida e que as práticas educativas indutivas possam ser 
promovidas no contexto familiar. 
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Lemos, F. C. S., Galindo, D., Bengio, F. C. dos S., Franco, A. C. F., 
Souza, G. S. S., & Silva, D. G. da. (orgs) (2015). Psicologia social, 
direitos humanos e história: transversalizando acontecimentos 
do presente. Curitiba: CRV.

 Este é um livro de Psicologia Social, com autores de diferentes 
regiões do Brasil, vinculados a programas de pós-graduação 
distintos. Tal intercâmbio proporciona uma discussão interessante 
que envolve tanto a Psicologia quanto áreas afins. Depois da 
experiência de publicação de uma primeira coletânea de textos, 
em 2012, em 2014 o grupo Transversalizando decide produzir 
novos livros, fazendo-o com seriedade e contando com a riqueza 
de intercâmbios nacionais relevantes. 

Barbosa, M. V., Gonçalves, A. R., Gavdeczka, B. Dantas, F. B. de A., 
Barbosa, J. B., & Fernandes, N. A. M. (orgs) (2015). A Boniteza 
de Ensinar e a Identidade do Professor na Contemporaneidade. 
Campinas: Mercado das Letras

 Sob a ótica de Paulo Freire, este livro ajuda na discussão de temas 
importantes como as relações entre educação, escola, formação 
de professores e sociedade. As reflexões que estas temáticas 
proporcionam foram dispostas de um modo a possibilitarem 
uma compreensão de que o processo educativo - o ensinar e 
aprender - é um processo de formação humana, de constituição 
de sujeitos sociais singulares. Os autores enfatizam a dimensão 
histórica, social, política e econômica dos sujeitos, que são ao 
mesmo tempo produtores e consumidores de conhecimento, 
nas múltiplas relações que desenvolvem nos espaços de 
ensino e aprendizagem. Nesse sentido, os artigos, escritos por 
pesquisadores, docentes do Ensino Superior e da Educação 
Básica, focalizam ações e atividades que abordam a formação 
inicial e continuada do professor da e para a escola básica. A 
boniteza de ensinar, assim como propôs Paulo Freire, é tratada 
de modo compromissado, sem idealizações simplificadas.

Paula, F. V. de & D’Aurea-Tardeli, D. Formadores da Criança e do 
Jovem -  Interfaces da Comunidade Escolar. (2014) São Paulo: 
Cengage Learning.

 Os autores acreditam que a formação de crianças e jovens é 
um desafio partilhado por pais, docentes e sociedade. Neste 
livro, elas trazem uma reflexão e abarcam novos modos de 

relacionamento com o aprendiz, procurando suprimir os históricos 
limites que dificultam o diálogo entre o professor e o estudante, a 
escola e a família, a escola e a comunidade intra e extraescolar. 
As principais temáticas abordadas são: 1) O papel do professor 
na promoção do desenvolvimento sociocognitivo da criança; 2) 
Uma análise sobre recreio como um importante momento da vida 
e do desenvolvimento social dos estudantes; 3) A influência do 
contexto familiar no processo de aprendizagem dos alunos; 4) A 
parceria entre escola e comunidade e 5) A Psicologia Escolar na 
educação brasileira.

Lestrade, A. de. A grande fábrica de palavras. (2010). Belo 
Horizonte: Aletria.

 Este livro é um convite para se aventurar, junto a Philéas e 
Cybelle, num mundo em que falar custa caro. Belas ilustrações 
guiam o leitor atento a novas formas de comunicação, explorando 
inclusive o silêncio e o riso. Palavras como cereja, poeira e 
cadeira têm uma sonoridade impressionante, carregada de muito 
sentimento. 

Rodari, G. O Livro Dos Porquês. (2012). Trad. Michele Iacocca. 
Porto Alegre: Edelbra.

 O autor, o italiano Gianni Rodari, trabalhou no jornal “L’Unitá”, 
entre 1955 e 1958 e reuniu neste livro as curiosas perguntas que 
as crianças lhe enviavam. Quem assistiu ao Telekid, personagem 
de Marcelo Tas no programa Castelo Rá-Tim-Bum, ouviu várias 
vezes: “Porque sim” não é resposta. Este livro ajuda a resgatar 
a curiosidade de crianças grandes e pequenas. O leitor poderá 
descobrir e reinventar vários porquês: por que o mar é salgado? 
Por que os cabelos crescem? 

Nestrovski, A. Coisas que eu queria ser. (2003). São Paulo: Cosac 
Naify.

 A clássica pergunta “O que você quer ser quando crescer?” 
ganha um sentido completamente novo e inusitado neste livro. É 
possível, desejar de todo o coração, ser uma cortina, um guarda-
chuva ou um lápis. Objetos simples ganham novas funções 
e nos fazem olhar para eles de um jeito mais sensível e até 
inventivo: “o que será que a cortina está pensando depois de 
tanta ventania?”.
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MISSÃO
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 
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para figuras simples, e de 17,5 cm para figuras complexas, 
o autor deverá cuidar para que as legendas mantenham 
qualidade de leitura, caso redução seja necessária. 

9. Tabelas, incluindo título e notas, uma por página em papel 
e por arquivo de computador. Na publicação impressa, a 
tabela não poderá exceder 17,5 cm de largura x 23,7 cm 
de comprimento. Ao prepará-las, o autor deverá limitar sua 
largura a 60 caracteres, para tabelas simples a ocupar uma 
coluna impressa, incluindo 3 caracteres de espaço entre 
colunas da tabela, e limitar a 125 caracteres para tabelas 
complexas a ocupar duas colunas impressas. O comprimento 
da tabela não deve exceder 55 linhas, incluindo título e 
rodapé(s). Para outros detalhamentos, especialmente em 
casos excepcionais, o manual da APA deve ser consultado. 

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: 
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