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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.
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Editorial

O analfabeto político 
O pior analfabeto é o analfabeto político.

Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel,

do sapato e do remédio dependem de decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política.

Não sabe o imbecil que, da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior dos bandidos, que é 
o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo.

 Bertolt Brecht (1987). 

Como iniciar um Editorial em um ano que já começou com grande convulsão política e social em nosso país? O caos em 
que encontramos, em termos políticos, trouxe-me à memória este instigante poema do autor alemão. Assim, Brecht nos lembra 
de que as dimensões sociais e políticas são constitutivas de nossa formação e de nossa atuação como psicólogos e, portanto, 
precisam sempre estar em nosso horizonte. Devemos nos lembrar, ainda, de que a educação é um ato político e, neste senti-horizonte. Devemos nos lembrar, ainda, de que a educação é um ato político e, neste senti-
do, nossas produções teóricas e publicações também carecem de um posicionamento que responda às velhas questões: que 
Psicologia defendemos? Para quem? Para quê? 

Neste número da Revista temos, como tem sido praxe, um leque de temáticas pertinentes ao nosso escopo. A Psicologia 
Escolar e Educacional propriamente dita aparece em três artigos: um sobre os manuais de ensino a normalistas, outro a respeito 
da Psicologia no Ensino Médio e o terceiro sobre a queixa escolar e o atendimento psicológico na rede pública de saúde. Temos 
vários trabalhos relativos às questões da autorregulação, aprendizagem, autoconceito e autoeficácia, que abarcam desde uma 
revisão das publicações em periódicos brasileiros, escolares com transtorno do desenvolvimento da coordenação, habilidade 
de compreensão em leitura e formas de sua avaliação e medida de estilos de aprendizagem para o ensino fundamental. Ainda 
sobre autoconceito, o(a) leitor(a) encontrará um trabalho d’além mar, que trata da adultez emergente, considerando a construção 
da identidade, auto-conceito e Autonomia em Portugal. Há também um manuscrito espanhol relacionando a atividade física de 
adolescentes, o uso de substancias nocivas, a modalidade praticada e a família.

A educação especial comparece em um artigo sobre relatos de profissionais da escola sobre a Libras na educação de 
surdos; outro sobre percepções de educadores sobre educação inclusiva numa perspectiva da interface entre Saúde e Educação 
e, ainda, características do raciocínio do estudante com deficiência intelectual à luz da epistemologia genética. 

A docência está presente em um trabalho que envolveu o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) e a mediação na configuração de sentidos sobre esta atividade e em outro, chileno, sobre uma proposta de Reflexão 
coletiva sistemática que buscou o desenvolvimento profissional docente.

Na seção História, contamos com um artigo de Jürg Forster, Diretor dos Serviços de Psicologia Escolar de Zurique, Suíça. 
Jürg esteve no XII Conpe, em São Paulo e compartilhou conosco, durante uma atividade do evento, experiências em Psicologia 
Escolar em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Suas considerações sobre mudanças e desafios na área são aqui 
apresentadas. O Relato de Práticas Profissionais traz uma experiência ligada à Inclusão no Ensino Superior.

Como havíamos comentado no último número de 2015, neste ano iniciamos as atividades da Revista com o sistema da 
SciELO de submissões on-line que, ao facilitar o processo de entrada de manuscritos, também trouxe maior agilidade à tarefa 
editorial.

Em 2015 assistimos à ocupação de escolas públicas por estudantes em alguns estados. A lição de democracia funcionou, 
e neste ano outras ocupações ocorreram por diferentes motivos, mas que se aliam a um grande objetivo comum: a luta em prol 
de uma educação de qualidade. Que neste 2016 nos lembremos da advertência de Brecht: nossas condições concretas de vida 
são derivadas da política e esta, por sua vez, configura aquelas!

Ótima leitura!

Referências

Brecht, B. (1987). Poemas 1913-1956. (P.C. Souza, Trad.). 3a ed. São Paulo: Brasiliense.

Silvia Maria Cintra da Silva – Editora
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Resumen
Los objetivos de la investigación fueron: determinar los niveles de práctica de actividad física en adolescentes, consumo de tabaco y alcohol 
como fenómeno social, establecer qué tipo de actividad y nivel federativo y dictaminar el nivel de AF en los progenitores; y apreciar cómo 
influye en la práctica de actividad física regular, el consumo de sustancias, el tipo de deporte practicado y el nivel de práctica de padres y 
madres. Participaronun total de 2.134 adolescentes, empleándose una hoja de autoregistro para las variables: Práctica de AF, Modalidad, 
Estado Federativo y Nivel de Actividad Física Familiar; el FTND para determinar el Consumo de Tabacoy el AUDIT para elConsumo de Alcohol.
Los principales resultados indican que los adolescentes que practican actividad física no consumen habitualmente sustancias nocivas, están 
influenciados por parámetros familiares, realizan en mayor medida deportes de tipo colectivo y están federados en ellos.
Palabras clave: Actividad Física; drogas; familia.

Physical activity in adolescents:  
involvement of harmful substances, and practiced family mode

Abstract
The objectives of the research were: to determine the levels of physical activity in adolescents, consumption of snuff and alcohol as a social 
phenomenon, establish what type of activity and federal level and determine the level of PA in parents, and see how it affects the practice of 
physical activity regular substance use, the type of sport and level of practice of parents.A total of 2,134 adolescents, using a sheet of self-
registration for the variables: Practice AF mode, and federal state level Family Physical Activity, the FTND to determine Snuff consumption and 
AUDIT for Alcohol Consumption. The main results indicate that adolescents who practice physical activity does not usually consume harmful 
substances, parameters are influenced by family, made   further collective sports type and are federated in them.
Keywords: Physical Activity; drugs; family.

Atividade física por adolescentes: 
 implicação de substâncias nocivas, modalidade praticada e família

Resumo
Os objetivos da investigação foram: determinar os níveis de prática de atividade física em adolescentes, o consumo de tabaco e álcool como 
fenômeno social, estabelecer o tipo de atividade e nível federativo e determinar o nível de AF nos progenitores; verificar a influência da prática 
regular de atividade física, o consumo de substâncias, o tipo de esporte praticado e o nível de prática de pais e mães. Participaram 2.134 
adolescentes, utilizando-se uma folha de autorregistro para as variáveis: Prática de AF, Modalidade, Estado Federativo e Nível de Atividade 
Física Familiar; o FTND para determinar o Consumo de Tabaco e o AUDIT para o Consumo de Álcool. Os principais resultados indicam que os 
adolescentes que praticam atividade física habitualmente não consomem substâncias nocivas, estão influenciados por parâmetros familiares, 
realizam mais esportes de tipo coletivo e estão federados neles.
Palavras-chave: Atividade Física; drogas; família.
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Introducción
El alcohol y el tabaco se conforman como dos de las 

sustancias perjudiciales para el organismo más consumidas 
en nuestra población, considerándose entre los principales 
problemas de salud en España.  En 2011, según los datos 
obtenidos por el Plan Nacional sobre Drogas (2013), un 
76,6% de la población en España ha consumido alcohol 
en alguna ocasión y un 40,2% ha fumado. Dichas cifras se 
tornan aún más preocupantes al saber que el consumo se 
inicia en la etapa adolescente (15-17 años), existiendo un 
62,2% que ha bebido alcohol en alguna ocasión a lo largo 
de su vida y un 26,6% tabaco. Debido a las repercusiones 
negativas que ello acarrea, los científicos sociales y de la 
salud se centran en el análisis de esta situación (Villarreal-
-González, Sánchez-Sosa, Musitu,& Varela, 2012).

Sobradamente conocidas son las repercusiones físi-
cas y fisiológicas que ocasiona el consumo de alcohol y taba-
co en el cuerpo humano (Maurage, Joassin, Speth, Modave, 
Philippot, & Campanella, 2012). No menos importancia se le 
debe dar a la interrupción que el alcohol puede producir en 
el avance de ciertas capacidades básicas adquiridas en la 
etapa pubescente, como son el pensamiento abstracto y la 
metacognición (Cortés, Espejo, Giménez, Luque, Gómez,& 
Motos, 2011).

La etapa adolescente es crítica en la aparición del 
hábito social de la toma o ingesta de alcohol (Giró, 2007). 
Dicha fase, se considera una transición entre la infancia y 
la adultez, caracterizando al adolescente por tener sus pro-
pios valores, hábitos, reglas, espacios y modas (Villarreal-
-González, Sánchez, & Musitu, 2013). En estas edades se 
produce un desarrollo esencial en la persona, debido a que 
se acatan normas del grupo de iguales al que se pertenece, 
se aceptan compromisos e interiorizan valores,  configurán-
dose de este modo el ámbito cognitivo, físico y social (Wool-
folk, 2008; Carballo & cols., 2013).  Por tales circunstancias, 
es muy importante que se adquieran hábitos saludables 
y se inhiba el consumo de sustancias nocivas, ya que las 
probabilidades de seguir los mismos patrones de conducta 
en la etapa adulta son elevadas, incluso existe un mayor 
riesgo de medrar en su abuso (Ruiz-Ruisueño, Ruiz-Juan, & 
Zamarripa, 2011).

En este sentido, es imprescindible controlar los fac-
tores de riesgo que más fuerza ejercen en la adquisición de 
hábitos sobre el adolescente. Nebot, Tomás, Ariza, Valmayor, 
López y Juárez (2004), señalan que los factores influyen-
tes en el inicio de consumo de alcohol y tabaco, provienen 
del ámbito socioeconómico, cognitivo, emocional y familiar 
(Pons, 1998). Las costumbres alcanzadas por familiares así 
como por personas del entorno próximo al joven, inciden 
para afianzar, apoyar o suprimir su patrón de conducta (Lon-
doño, 2010; Ruiz-Juan & Ruiz-Ruisueño, 2011). 

Como vemos, son múltiples los factores de riesgo 
en el inicio del consumo de alcohol y tabaco por parte de 
los adolescentes, pero múltiples estudios tachan el ámbito 
familiar como el más influyente. En este sentido, es tras-
cendental los modelos de interacción utilizados, la unión, la 

ductilidad de los miembros de la familia y el consumo de los 
propios padres (Musitu & Pons, 2010).

Una comunicación familiar adecuada y positiva, con-
tribuye a mejorar la adaptabilidad y cohesión familiar; por 
el contrario, cuando el trato no es adecuado existe mayor 
probabilidad de consumir alcohol y drogas por parte de los 
hijos (Cava, Murgui, & Musitu, 2008). A colación de esto, 
Elzo (2010), observó que los adolescentes que abusaban en 
el consumo de sustancias nocivas, percibían como negativa 
la relación familiar, con un alto grado de conflictos y bajo 
entendimiento entre sus componentes.

Otro factor a considerar en el sector familiar es el 
hábito adquirido por los padres, habiendo más posibilidad 
de consumo por los hijos cuando sus padres toman bebi-
das alcohólicas y fuman (Jiménez, Musitu, & Murgui, 2008). 
Así, cuando un adolescente percibe el consumo de alcohol 
y tabaco por parte de sus padres como un acto encuadrado 
dentro de la normalidad, lo extrapolará como tal cuando se 
relacione socialmente con sus amigos. 

Muy vinculado al riesgo familiar, y no menos impor-
tante, se encuentra el grupo de iguales al adolescente, don-
de se establecen diversos roles en función de la agrupación 
a la que se pertenezca, potenciando ciertos comportamien-
tos, estando presente, entre otros, el consumo de alcohol y 
tabaco (Henry, Slater, & Oetting, 2005).

El ámbito cognitivo significa otra gran amenaza, ya 
que los adolescentes sospechan que la ingesta de alcohol 
y tabaco es una acción que otorga mayor seguridad y se-
renidad, así como una vía para relacionarse con su grupo 
de amigos (Ariza, Nebot, Villalbí, Díez, Tomás, & Valmayor, 
2003). A su vez, interpretan como positivas las impresiones 
relacionadas a la inhalación de nicotina, como la sensación 
de confort o como variable para controlar en peso, aspecto en 
el que se centran bastante las chicas en estas edades (Nerín, 
Beamonte, Gargallo, Jiménez-Muro, & Marqueta, 2007).

Tal y como afirman Buelga, Musitu y Murgui (2009), 
por todas estas razones y muchas más, es muy importante 
concederle mayor importancia a las agrupaciones de con-
dición voluntaria como parroquias, grupos de ayuda mutua 
etc., con objeto de reforzar la identidad personal y el autoes-
tima en la etapa adolescente.En esta línea, se debe ejercer 
una labor coherente y orientada hacia la consecución de 
hábitos adecuados para la salud, donde el consumo de sus-
tancias nocivas y drogas sea mínimo. Una buena alternativa 
para lograr tal fin, es encaminarlos hacia la práctica de acti-
vidad física desde edades tempranas, lo cual repercute po-
sitivamente en el estado de salud del individuo así como su 
inclusión en núcleos de vida saludable (Krekoukia, Nassis, 
Psarra, Skenderi, Chrousos, & Sidosis, 2007). 

La Organización Mundial de la Salud (2010) aconseja 
que los niños en edades comprendidas entre los 5 y 17 años, 
debieran practicar al menos 60 minutos diarios de actividad 
física moderada o vigorosa. Son variados los estudios y re-
sultados que se han encontrado en cuanto a la investigación 
de los niveles de actividad física en adolescentes, como el 
llevado a cabo por Oviedo y cols. (2013), en Roses (Girona) 
donde el 45,5% de los varones y el 14,84% de las mujeres 
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cumplen las recomendaciones anteriormente comentadas. 
Peores resultados hallaron Abarca-Sos, Zaragoza, Genere-
lo y Julián (2010) en Huesca, donde sólo el 7,54% de los 
chicos y el 3,44% de las chicas lo llevaban a cabo. Por el 
contrario, en Madrid la práctica de Actividad Física es mayor, 
representando el un 82,2% los chicos y un 60,7% las chicas 
(Martínez-Gómez, Welk, Calle, Marcos, & Veiga, 2009).

Como podemos observar, en líneas generales, la 
práctica de actividad física por parte de los adolescentes no 
cumple las recomendaciones de la OMS. Se pone de ma-
nifiesto que los varones practican más actividad física que 
las mujeres, lo cual nos hace pensar que éstos sienten más 
atracción por las actividades deportivas ofertadas en los mu-
nicipios y centros escolares que las chicas. Debido a ello, es 
importante investigar cuáles son las actividades deportivas 
que más seducen a los adolescentes y actuar con base en 
ello, con objeto de incrementar el número de personas que 
realicen práctica de actividad física.

Diversos son los estudios que han centrado su aten-
ción en esta línea, como el llevado a cabo por Luengo (2007) 
con alumnos de Primaria de Carabanchel de Madrid, donde 
el deporte más practicado era el balonmano (21,9%) segui-
do del fútbol y artes marciales (16,4%) y baile (10,9%). Por 
otro lado, Ruiz, García, y Hernández (2001) afirman que un 
44,8% del alumnado almeriense de Educación Secundaria 
post-obligatoria, se decanta por la práctica de deportes co-
lectivos, frente a un 33,7% que prefiere modalidades indivi-
duales. El 4,8% restante practica actividades físico-deporti-
vas no regladas como pasear, correr, patinar etc. 

Uno de los estudios más completos al respecto es el 
de García (2006), el cual exploró cuáles eran los deportes 
más practicados en la población española desde 1980 hasta 
2005, siendo la natación (recreativa) la más experimentada 
con un 33%. Le sigue el fútbol con un 31,7% y el ciclismo 
con un 19,1%. Basándonos en éste último estudio, podemos 
comprobar cómo es posible alcanzar objetivos y conseguir 
cambios, como lo ocurrido con la práctica de un deporte ape-
nas ejercido hace algunas décadas como es la natación. La 
construcción de piscinas climatizadas y la oferta por parte de 
los municipios de actividades acuáticas, tienen gran parte de 
culpa en este sentido. 

Por este motivo, el primer objetivo del presente estu-
dio es determinar los niveles de práctica de actividad física en 
adolescentes, el consumo de tabaco y alcohol como fenóme-
no social, establecer qué tipo de actividad y nivel federativo 
o dictaminar el nivel de AF en los progenitores; y un segundo 
objetivo para apreciar cómo influye en la práctica de actividad 
física regular, el consumo de sustancias, el tipo de deporte 
practicado y el nivel de práctica de padres y madres.

Según estos objetivos se plantean tres hipótesis:

•	  Los chicos y chicas que ingieran de forma habi-
tual alcohol y tabaco no realizaran AF de forma 
regular.

•	  La práctica de deportes colectivos fomentara la 
realización de AF de forma regular.

•	  A mayor práctica de los progenitores aumenta la 
realización en los adolescentes.

Este estudio nos reporta datos novedosos sobre el 
perfil de adolescentes practicantes habituales de AF y sobre 
como intervienen en él factores sociales, deportivos y aca-
démicos.

Material Y métodos
Participantes 

En este trabajo de carácter observacional, descriptivo 
y de tipo transversal participaron un total de 2.134 adoles-
centes españoles, de ambos sexos (49,8% de hombres y 
50,2% de mujeres), de 15 a 18 años (M=15,93 años; DT= 
0,853), de 20 centros educativos de distintas zonas de la 
provincia de Granada y distribuidos en el Segundo Ciclo de 
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La muestra es 
representativa en cuanto al número de alumnos/as analiza-
dos que se encuentran matriculados en Segundo Ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la provincia de Gra-
nada (n=18.930), asumiendo un error muestral del0.02, con 
un nivel de confianza del 95%, la muestra requerida fue de 
2.231 participantes. Para seleccionar los participantes se 
establece un muestreo aleatorio por conglomerados como 
indican Santos, Muñoz, Juez y Cortiñas (2003).

Variables e instrumentos

En este estudio de investigación se tomó como refe-
rencia las siguientes variables e instrumentos: 

•	 Escala de Consumo de Tabaco, se recoge del 
cuestionario original “Fagerström Test for Nicotine 
Dependence (FTND)” de Heatherton, Kozlowski, 
Frecker, & Fagerström (1991), y traducido al cas-
tellano por Villareal- González (2009), establece 
el número o cantidad de cigarros, el impulso por 
fumar y la dependencia de nicotina que se tiene. 
Este test consta de 6 preguntas, de las cuales las 
4 primeras son de tipo dicotómico (0=No y 1=Si), y 
los dos ítems restantes se valoran con una escala 
Likert de cuatro opciones, donde el 0 es Nunca y 
el 3 es Siempre; se establece la suma que oscila 
entre el 0 y el 10, y se establecen cuatro categorí-
as (0= No fumador, de 1 a 4= Dependencia Baja, 5 
a 6= Dependencia Moderada y >6= Dependencia 
Alta). En el estudio de Villareal-González (2009) 
se determinó una fiabilidad de α=.970 similar a la 
que se detecta en nuestro trabajo α=.956.

•	 Escala del Consumo de Alcohol, procede del 
cuestionario original “Alcohol Use Disorders Iden-
tification Test (AUDIT)” de Saunders, Aasland, 
Babor, De la Fuente y Grant (1993), y adaptado al 
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español por Rubio (1998), consta de 10 pregun-
tas, donde las 8 primeras cuestiones tienen cinco 
posibles respuestas donde el 0 es Nunca y el 4 es 
a Diario o Mas, y los dos ítems restantes se va-
loran con tres posibles opciones que puntúan 0-2 
y 4; se establece la suma que variará entre el 0 
y el 40, y señalar que las tres primeras preguntas 
hablan de la cantidad y frecuencia de consumo 
de alcohol, las preguntas 4-5 y 6 determinan  la 
dependencia de consumo de alcohol y los ítems 
del 7 al 10 reportan consumo dañino o perjudicial. 
En el estudio de Rubio (1998) se determinó una 
fiabilidad de α=.800 similar a la que se detecta en 
nuestro trabajo α=.842.

•	 Práctica de Actividad Física, con la opción dico-
tómica de si práctica o no, utilizándose una hoja 
de registro para ello, donde se instaba a marcar la 
opción de Si, siempre y cuando el adolescente re-
alizase Actividad Física fuera del Centro Escolar 
con una frecuencia igual o superior a tres horas 
semanales y No, si la frecuencia era inferior a 3 
horas semanales.

•	  Modalidad y tipo de Actividad Física, con cin-
co opciones de respuesta, empleándose para 
ello una hoja de autorregistro, donde se plante-
aban cinco modalidades cada una de ellas con 
ejemplos para evitar errores de apreciación, de 
forma que las categorías planteadas eran: a) No 
Practica, b) Deporte Individual (tenis, atletismo, 
natación, escalada, ciclismo, …), c) Deporte Co-
lectivo (futbol, baloncesto, balonmano, voleibol, 
rugby, waterpolo,….), d) Actividades Gimnasio 
(artes marciales, spinning, pesas, aerobic,…..) y 
e) Otros (realizan actividades variadas pero no 
con regularidad).

•	 Federado, con la opción dicotómica de Si está fe-á fe- fe-
derado o No, instando al adolescente a responder 
a la cuestión en referencia a los dos últimos años.

•	 Nivel de Actividad Física Familiar, dividida en 
dos opciones, la opción de Si, siempre y cuando 
uno de los dos progenitores realizase Actividad 
Física con una frecuencia igual o superior a tres 
horas semanales y No, si la frecuencia era inferior 
a 3 horas semanales.

Procedimiento 

En primer lugar, a través de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Granada (Área de 
Corporal), y en contacto con la Delegación de Educación de 
la Junta de Andalucía, se solicitó la colaboración de los Cen-
tros Educativos de la Provincia de Granada seleccionados, 

a partir de un muestreo de conveniencia de las categorías 
objeto de estudio. La dirección de cada centro educativo 
fue informada sobre la naturaleza de la investigación y so-
licitando la colaboración de sus alumnos/as. En segundo 
lugar se adjuntó un modelo de autorización destinado a los 
responsables legales de los adolescentes pidiéndoles su 
consentimiento informado, garantizando en todo momento 
a los participantes el anonimato de la información recogida 
aclarando que su utilización sería sólo con fines científicos. 
Los encuestadores estuvieron presentes durante la recogida 
de los datos que se llevó a cabo en sus aulas habituales 
durante un periodo regular de clase, desarrollándose sin 
ningún tipo de problema o anormalidad a reseñar. En últi-
mo lugar se agradeció a los profesores y responsables su 
colaboración y se les informó del envío en un futuro próxi-
mo de un informe sobre los datos obtenidos respetando la 
confidencialidad de los mismos.El estudio cumplió con las 
normas éticas del Comité de Investigación y Declaración de 
Helsinki de 1975. Se contó en todos los casos con el con-
sentimiento informado de los participantes y se respetó el 
resguardo a la confidencialidad.

Análisis de los Datos

Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
estadístico software SPSS 20.0., mediante la utilización de 
diversas técnicas de análisis, de esta forma se establecieron 
los descriptivos básicos mediante la utilización de medias 
y frecuencias y para el estudio relacional se emplearon las 
tablas de contingencia.

Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos en primer lugar 

observamos en la primera tabla (Tabla I), que los 2.134 ado-
lescentes presentaban proporciones similares por género, el 
90,9% (n=1.939) eran no fumadores, respecto al consumo 
de alcohol, la cantidad y frecuencia era escasa o no consu-
mían en un 70,3% de los jóvenes, que el consumo medio era 
perceptible en un 23,1% y los que abusaban del mismo solo 
se reflejaba en un 6,6% de los casos; en cuanto a la depen-
dencia el 79,4% no tenían ningún tipo se asociación con las 
bebidas alcohólicas y en la misma línea el 65,3% señaló no 
provocar ningún daño tras la ingesta de la misma mientras 
que el restante 34,7% declaró mostrar actitudes dañinas tras 
la ingesta de estos productos.

En cuanto ala práctica regular de Actividad Física 
el 67,1% indicaban hacerla de forma habitual, de estos la 
mayoría se inclinaban por desarrollar deportes colectivos y 
actividades físicas variadas (otros), asimismo un 21,9% de 
los adolescentes se encontraban federados en sus especia-
lidad deportiva y la mitad de los jóvenes señalaban que al 
menos alguno de sus padres realizaba actividad física de 
manera habitual durante la semana.
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En cuanto al consumo o ingesta de tabaco y alcohol 
y la práctica regular de actividad física como primer predic-
tor los resultados reportaron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la variable “Tabaco” (p=. 035), 
propiciada porque los sujetos que no practican actividad físi-
ca son más fumadores que los practicantes, al compararlos 
con el “Consumo de Alcohol” en las tres categorías no se 
reportaron diferencias (p≥.050), como se ve en la siguiente 
tabla (Tabla II):

En lo concerniente al análisis de los índices de prácti-
ca de Actividad Física en cuanto al tipo de modalidad depor-
tiva, los datos mostraron relación estadísticamente significa-

Género

Masculino 49,8% (n=1.062)

Femenino 50,2% (n=1.072)

Consumo Tabaco (FTND)

No Fumador 90,9% (n=1.939)

Dependencia Baja 7,4% (n=158)

Dependencia Media 0,9% (n=19)

Dependencia Alta 0,8% (n=18)

Consumo Alcohol (AUDIT)

Cantidad y 
Frecuencia

No Consume 44,9% (n=958)

Escaso Consumo 25,4% (n=541)

Consumo Medio 23,1% (n=494)

Consumo Alto 6,6% (n=141)

Dependencia

No Dependencia 79,4% (n=1.695)

Dependencia Baja 13,4% (n=285)

Dependencia Media 5,8% (n=124)

Dependencia Alta 1,4% (n=30)

Consumo 
Dañino

No Daño 65,3% (n=1.394)

Daño Escaso 17,8% (n=379)

A Veces provoca 
Daño

11,8% (n=251)

Siempre Daño 5,2% (n=110)

AF Regular

SI 67,1% (n=1.431)

NO 32,9% (n=703)

Tipo de Deporte

Deportes Individuales 14,4% (n=307)

Deportes Colectivos 27,2% (n=581)

Actividades de Gimnasio 4,3% (n=91)

Otros 21,2% (n=452)

No Práctica 32,9% (n=703)

Nivel Federado

SI 21,9% (n=467)

NO 78,1% (n=1.667)

Padres AF Regular

SI 51,8% (n=1.105)

NO 48,2% (n=1.029)

Tabla I. Descriptivos de las variables.

Parámetros X2

Tabaco p=.035

Cantidad y Frecuencia de Alcohol p=.975

Dependencia del Alcohol p=.113

Daño por Alcohol p=.380

Tabla II. Relación del tabaco y el consumo de alcohol según 
práctica de A.F.

Tipo de Deporte
Si

¿Estás federado?
Total

No

Deportes 
Individuales

Recuento 104 203 307

% TipoDeporte 33,9% 66,1% 100,0%

%¿Estás 
Federado? 22,3% 21,1% 21,5%

Deportes 
Colectivos

Recuento 241 340 581

% Tipo Deporte 41,5% 58,5% 100,0%

% ¿Estás 
Federado? 51,6% 35,3% 40,6%

Actividades 
Gimnasio

Recuento 20 71 91

% Tipo Deporte 22,0% 78,0% 100,0%

% ¿Estás 
Federado? 4,3% 7,4% 6,4%

Otros

Recuento 102 350 452

% Tipo Deporte 22,6% 77,4% 100,0%

% ¿Estás 
Federado? 21,8% 36,3% 31,6%

Total

Recuento 467 964 1431

% Tipo Deporte 32,6% 67,4% 100,0%

% ¿Estás 
Federado? 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla III. Relación de la modalidad deportiva y estado federativo.
(p=.000**)
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tiva (p ≤.05**), propiciada por lo estudiantes que no practican 
regularmente deporte, si excluimos a estos del análisis los 
resultados deparan también falta de asociación establecida 
porque los adolescentes se decantan en su mayoría por 
deportes colectivos (n=581; 40,6%) y otros (n=452; 31,6%), 
frente a los que se inclinan más por actividades individuales 
(n=307; 21,4%) o de gimnasio (n=91; 6,4%).

Del mismo modo al estudiar en que modalidad de-
portiva encontramos mayor número de fichas federativas 
los resultados nos muestran diferencias estadísticamente 
significativas (p ≤.05**), propiciadas porque en deportes de 
tipo colectivo (41,5%) e individual (33,9%) los adolescentes 
se encuentran más inscritos que en actividades de gimnasio 
y otros con valores en ambos casos del 22%.

Los resultados concernientes en cuanto a la posible 
relación que tendría la realización de A.F de una forma re-
gular en cuanto a que alguno de los progenitores también la 
desarrollasen habitualmente generó discrepancia estadística 
(p ≤.05**), motivada porque en aquellos adolescentes que si 
practicaban A.F. de manera regular  los padres también lo 
hacían en un 58,6% de las veces mientras que a la inversa 
en jóvenes no practicantes, los padres no los hacían en un 
62,2% de las veces.

Discusión 
Los datos reportados nos indicaron que la mayoría de 

adolescentes analizados no consumían tabaco y muy pocos 
de ellos ingerían alcohol de forma habitual; en esta línea 
hemos hallado estudios previos como los de Rojas, Fleiz, 
Medina, Moron, y Doménech (1999); Landeroy Villareal-
-González (2007); López-García, Esparza, Guzmán, Alonso, 

y Rodríguez (2009); Salamó, Gras y Font (2010) o Carballo 
y cols. (2013), donde los porcentajes de ingesta de alcohol 
en diversos contextos geográficos son semejantes. Sin em-
bargo, se constata que tres de cada diez estudiantes sí lo 
consumían de forma esporádica (fines de semana) o habitu-
al. Estos jóvenes comienzan a realizar salidas nocturnas los 
fines de semana y, como exponen Martínez y Villar (2004) 
y Ruiz-Ruiseño y cols. (2011) una de las causas influyentes 
en el mayor consumo de alcohol y tabaco en adolescentes 
españoles puede deberse al fenómeno “botellón”1asentado 
desde hace décadas en nuestro país.

La principal explicación de los bajos porcentajes de 
consumo de ambas sustancias, es que la muestra estudiada 
es relativamente joven para presentar valores de consumo 
habituales altos, siendo la edad de 16 en adelante la que 
presenta porcentajes mayores en este campo. De ahí que 
los resultados deban interpretarse con cautela. Estos resul-
tados podrían deberse a que en estas edades es más habi-
tual beber de forma esporádica, como los fines de semana 
y días festivos, que diariamente. De ahí que la mayoría de 
estudios muestren porcentajes elevados en cuanto a la in-
gesta de alcohol de forma eventual y, por el contrario, bajos 
en lo que a dependencia se refiere.En cualquier caso, se 
hace imprescindible la transmisión de hábitos familiares sa-
ludables por parte de la familia desde edades tempranas, ya 
que las probabilidades de aumento en consumo progresa 
conforme se incrementa la edad (Gómez, Fernández, Ro-
mero, & Luengo, 2008).

1    Es un fenómeno surgido entre la juventud de España en la 
década de los 90, consistente en que los jóvenes organizan las 
noches de los fines de semana en espacios públicos al aire libre, 
para ello compran alcohol y otras bebidas y las consumen en grupo 
(Calafat & cols., 2005).

Practica de A.F
Si

Padres 
practican A.F Total
No

SI

Recuento 839 592 1431

% Práctica A.F 58,6% 41,4% 100,0%

% ¿Padres A.F.? 75,9% 57,5% 67,1%

NO

Recuento 266 437 703

% Práctica A.F 37,8% 62,2% 100,0%

% ¿Padres A.F.? 24,1% 42,5% 32,9%

Total

Recuento 1105 1029 2134

% Práctica A.F 51,8% 48,2% 100,0%

% ¿Padres A.F.? 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla IV. Relación de práctica de A.F  con realización de A.F por parte de 
padres. (p=.000**)
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En cuanto a la actitud violenta tras la ingesta de alco-
hol en el trabajo de Pascual, Reig, Fontoba, y García (2011), 
se estudió la relación entre alcohol y violencia; extrayéndose 
cifras bastante similares a los reportados por nuestra mues-
tra, así entre los consumidores una tercera parte declaró 
mostrar actitudes dañinas tras la ingesta de estos produc-
tos, como reyertas, conducción de algún vehículo y actos 
de comportamiento inadecuados; por el contrario debemos 
destacar que la mayoría mantenían conductas adecuadas 
al igual que afirmaban Meneses, Markez, Romo, Uroz, Rua,  
y Laespada (2013), entendemos que este hecho se debe a 
que la cantidad de bebida tomada no es desmesurada hasta 
el punto de provocar actos improcedentes en la persona. 
Idea apoyada a su vez por la baja edad de la mayoría del 
alumnado encuestado, lo cual nos incita a sospechar que 
a menos edad, menos cantidad de alcohol se ingiere y por 
ende, más concordancia en los actos se tiene.

Con respecto a la práctica regular de Actividad Física 
tres cuartas partes de los adolescentes granadinos la realiza-
ban de forma sistemática, resultados similares encontraron 
Yuste, López, López, García, y García (2008) en la región de 
Murcia, Martínez-Gómezy cols. (2009) en Madrid o Beltrán-
-Carrillo, Devís-Devís y Peiró-Velert (2012) en la Comunidad 
Valenciana que señalan dos extremos, (actividad del 52,2% 
e inactividad del 47,8%) y destacar los resultados similares 
de Riddoch y cols. (2004), en adolescentes de Portugal, Es-
tonia, Dinamarca y Noruega.

Por el contrario, Janssen y cols. (2005) investigaron 
el nivel de práctica de AF en 34 países europeos, donde des-
cubrió que sólo el 25,4% llevaba a cabo una práctica física 
adecuada.El hecho de haber obtenido este tipo de resulta-
dos estimamos se debe a la gran cantidad de actividades 
físicas ofertadas por los ayuntamientos y centros escolares 
hoy día. Al mismo tiempo, nuestro estudio cuenta con un 
buen porcentaje de muestra en zona costera, lo cual invita 
más a la práctica deportiva debido al buen clima.

Los resultados arrojaron que los sujetos que no 
practican actividad física son más fumadores que los prac-
ticantes; estos datos concuerdan con los hallados por Ruiz-
-Ruisueño y cols. (2011), donde compara la relación entre 
actividad física y consumo de drogas con una muestra de 
adolescentes españoles y mexicanos. Citado autor, afirma 
que el adolescente español que es activo, tiene una menor 
predisposición a consumir sustancias nocivas. Por el contra-
rio, en la población mexicana, la práctica de actividad física 
no se vinculó con una menor ingesta de drogas. Sin embar-
go, pocos son los estudios que evidencian que la práctica 
de actividad física pueda provocar hábitos no saludables 
(Rainey, McKeown, Sargent, & Valois, 1996).

Pensamos que los resultados encontrados en la re-
lación tabaco y actividad física, de deben a que la ingesta 
de nicotina repercute negativamente en el rendimiento de-
portivo. Por el contrario, el hecho de consumir alcohol, no es 
acusado, en tanta medida, como el tabaco en el rendimiento 
deportivo por parte de los alumnos, los cuales llevan a cabo 
un consumo más esporádico, concretamente de fin de sema-
na, y como elemento social.

La mayoría de los adolescentes practican deportes 
de tipo colectivo, especialmente el futbol, proporciones muy 
similares son las mostradas en el estudio llevado a cabo 
por Ruiz y cols. (2001) en la población almeriense, donde el 
44,8% se decantaba por deportes colectivos frente al 33,7% 
que prefería modalidades individuales. Por el contrario, Gar-
cía (2006) en su amplia investigación sobre los deportes más 
practicados desde 1980-2005, descubrió que la natación 
había sido la modalidad más practicada en estos veinticinco 
años, posicionándose por encima de deportes como el fút-
bol, voleibol y baloncesto, tradicionalmente predominantes 
en nuestro país, entendemos que el rango de edad emple-
ado por el autor era diverso. Nuestra explicación a tales re-
sultados, la atribuimos a que los deportes colectivos ofrecen 
mayor posibilidad de diversión y relaciones sociales entre 
amigos, lo cual lo hace más entretenido y atractivo en estas 
edades.

En nuestro trabajo se encuentran cifras semejantes 
a las que nos deparan Revuelta y Esnaola (2011) en ado-
lescentes procedentes del País Vasco y Cantabria, que nos 
indicanque la influencia de los padres es decisiva en la prác-
tica deportiva por parte de los hijos, habiendo un porcentaje 
alto de niños practicantes de actividad física cuyos padres 
estaban inmiscuidos en ámbitos deportivos. También Fredri-
cks y Eccles (2004) hablan de la importancia del contacto de 
la persona con el deporte desde edades tempranas, lo cual 
transmite cantidad de valores de forma directa e indirecta. 
Los resultados encontrados en la presente investigación 
guardan relación con lo hallado por la mayoría de los inves-
tigadores. En este sentido, pensamos que el hecho de que 
los niños tengan una familia que practique deporte y activi-
dad física, repercute positivamente en que éstos desarrollen 
prácticas similares durante su adolescencia.

Este trabajo complementa a numerosos estudios rea-
lizados en poblaciones adolescentes en relación a los hábitos 
saludables, aportando nuevos datos en una población como 
es la de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
que constituye una de las etapas cronológicas clave para 
el desarrollo social del adolescente; asimismo entendemos 
que las principales limitaciones que nos invitan a interpretar 
los datos con cierta cautela ha sido la de realizar un estudio 
de carácter transversal no permitiéndonos establecer rela-
ciones causales y no haber profundizado en la procedencia 
real de estos participantes, que si bien si se considerarán en 
futuros proyectos educativos a realizar.

Conclusiones
Los estudiantes jóvenes analizados son en su mayo-

ría no fumadores y consumen alcohol esporádicamente 
(fines de semana); asimismo la práctica de actividad física 
regular es perceptible en siete de cada diez adolescentes 
siendo la modalidad de deporte colectivo la más frecuentada 
y dos de cada diez se encuentran federados.En la unidad 
familiar, más de la mitad de los padres/madres habitualmen-
te hacen actividad físico-deportiva, igualmente destacar que 
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entre los jóvenes practicantes se encontró asociación con el 
consumo de tabaco, el tipo de actividad practicada y nivel de 
práctica en los padres.

También debemos indicar que los adolescentes que 
practican actividad física de una forma regular vienen induci-
dos por el no consumo de sustancias nocivas así como por 
la influencia de parámetros familiares, realizando en mayor 
medida deportes de tipo colectivo y estando federados en 
ellos, asimismo puntualizar que las tres hipótesis planteadas 
se cumplen.

Estos hallazgos respaldan la necesidad de seguir 
profundizando en la investigación de hábitos saludables y 
de personalidad en los adolescentes, con el objetivo de de-
tectar la etapa clave donde se generan los comportamientos 
nocivos que afectan a los jóvenes y que repercuten nega-
tivamente en edades superiores. Parece incuestionable la 
necesidad de determinar los factores antecedentes así 
como elaborar programas de actividad física encaminados a 
evitar el número de abandono de la realización de ejercicio 
de forma habitual.
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A psicologia ensinada a normalistas:  
um estudo de manuais de ensino
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Resumo

Este artigo analisa os discursos sobre a psicologia e suas contribuições para a educação a partir do exame de manuais dessa disciplina 
empregados nas escolas normais durante a primeira metade do século XX. Tais discursos são tomados como acontecimentos e objetos históricos, 
indícios de que houve, num período não muito distante, outro modo de pensar o valor da psicologia para os professores. Os manuais foram 
escritos a partir da experiência de seus autores como professores da disciplina e alguns consistem na publicação de suas aulas, ministradas 
conforme os programas então vigentes. No período considerado, reivindicava-se para a psicologia o status de ciência autônoma, separada da 
filosofia e situada entre a biologia e a sociologia, com as quais completava o conjunto das ciências que tomavam o homem como objeto de estudo. 
A disciplina era apresentada como uma ciência nova e promissora, cujo estudo poderia proporcionar bases seguras à educação da criança. 
Palavras-chave: Psicologia e educação; livro didático; ensino normal.

Psychology taught to the training college students: a study of textbooks
Abstract

This article analyzes the discourses on psychology and its contributions to education from the examination manuals that subject employed in 
training colleges during the first half of the twentieth century. Such speeches are taken as historical events and objects, evidence that there was, 
in a not too distant time, another way of thinking about the value of psychology for the teachers. The manuals were written from the experience of 
the authors as the subject teachers and some consist in the publication of their classes, taught according to the current programs. In the period 
considered, it claimed, to psychology the status of an autonomous science, separated from philosophy and located between biology and sociology, 
in which completed all the sciences that took man as an object of study. The subject was presented as a promising new science, whose study 
could provide a secure basis for the child’s education.
Keywords: Psychology and education; textbook; normal education.

La psicología enseñada a normalistas: un estudio de manuales de enseñanza
Resumen

Este artículo analiza los discursos sobre la psicología y sus contribuciones a la educación a partir del examen de manuales de esa asignatura 
empleados en las escuelas normales durante la primera mitad del siclo XX. Esos discursos son tomados como acontecimientos y objetos 
históricos, indicios de que hubo, en un período no muy lejano, otro modo de pensar el valor de la psicología para los profesores. Los manuales 
fueron escritos a partir de la experiencia de sus autores como profesores de la asignatura y algunos consisten en la publicación de sus clases, 
impartidas de acuerdo con los programas en vigentes. En el período considerado, se reivindicaba para la psicología el status de ciencia autónoma, 
separada de la filosofía y ubicada entre la biología y la sociología, con las cuales completaba el conjunto de las ciencias que tomaban el hombre 
como objeto de estudio. La asignatura era presentada como una ciencia nueva y promisora, cuyo estudio podría proporcionar bases seguras a 
la educación del niño. 
Palabras clave: Psicología y educación; libro didáctico; enseñanza normal.
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Introdução
A psicologia, em suas interfaces com a pedagogia, 

tem sido alvo de uma série de questionamentos. O já clás-
sico estudo A produção do fracasso escolar transformou 
os modos de pensar as relações entre essas disciplinas e 
desencadeou grande parte das críticas à psicologia escolar 
no Brasil. A pesquisa empreendida por Maria Helena Souza 
Patto mostrou como a psicologia participou na naturaliza-
ção dos chamados problemas de aprendizagem, ao atribuir 
as dificuldades enfrentadas pelos alunos nas escolas a 
deficiências individuais ou à inadequação familiar. A autora 
evidenciou ainda o modo como a psicologia, ao dedicar-se 
a produzir conhecimentos objetivos sobre os alunos e suas 
capacidades por meio da elaboração de testes para a men-
suração da inteligência e de outros tipos de avaliação, pas-
sou a atribuir status de verdade à desqualificação dos alu-
nos que não se saíam bem na escola em tais procedimentos 
diagnósticos. Esses alunos, majoritariamente pertencentes 
a camadas mais desfavorecidas da população, eram ava-
liados por especialistas que ocupavam posições sociais 
privilegiadas e que apresentavam uma série de preconcei-
tos em relação às crianças pobres e aos modos de vida de 
suas famílias. Suas concepções se refletiam na produção de 
testes e inquéritos por meio dos quais os maus alunos eram 
avaliados e, quase sempre, julgados como incapazes ou 
imorais. A partir do recurso à psicologia, o fracasso escolar 
foi sistematicamente explicado como consequência da inca-
pacidade biológica da criança ou da incompetência de sua 
família, desconsiderando-se a possibilidade de participação 
da própria escola na produção de entraves no aprendizado 
(Patto, 1990; Carvalho, 2011).

A leitura da obra de Maria Helena Patto e de outras 
investigações realizadas na mesma perspectiva convoca 
aqueles dedicados à formação docente a se perguntarem: 
Ainda faz sentido ensinar psicologia a professores em for-
mação? É possível vislumbrar uma psicologia da educação 
que não pretenda simplesmente desqualificar os comporta-
mentos não-conformes da criança na escola e promover o 
ajustamento do aluno às expectativas dos professores e de 
seu grupo social?

A partir do exame de manuais de psicologia empre-
gados nas escolas normais da primeira metade do século 
XX, este artigo analisa os discursos sobre a disciplina e sua 
importância na formação docente. Considera-se que co-
nhecer o que os antigos professores – sobre os quais ainda 
não pesavam esses questionamentos – puderam dizer aos 
alunos acerca do que é a psicologia e do tipo de contribui-
ção que ela tem a oferecer para a educação pode ampliar a 
compreensão a respeito do tema. O que era possível dizer 
e já não o é mais? O que ainda continuamos a dizer? Talvez 
esse reconhecimento possa ajudar a vislumbrar alternativas 
ainda não formuladas para a psicologia em sua aproximação 
com a educação no período em que ela se tornou suspeita 
de ser a causa de algumas das dificuldades enfrentadas pe-
los alunos e seus professores na escola.

Os manuais de psicologia publicados nas primeiras 
décadas do século XX foram elaborados com o propósito 
de apresentar, resumida e didaticamente, os conhecimentos 
então disponíveis sobre a psicologia, frutos principalmente 
de pesquisas conduzidas na Europa e nos Estados Unidos. 
Os dez manuais aqui considerados foram escritos a partir 
da experiência de seus autores como professores dessa 
disciplina nas escolas normais e alguns deles consistem 
na publicação de suas aulas, ministradas conforme os pro-
gramas vigentes à época. A análise de tais livros didáticos 
permite uma aproximação dos modos como os professo-
res conduziam o ensino da matéria para os normalistas. 
Algumas indagações podem ser formuladas a propósito 
desses compêndios: Como a psicologia era apresentada 
aos alunos das escolas normais? Como se explicava aos 
futuros professores a importância desta disciplina para sua 
formação? Como se organizavam os saberes da psicologia 
em uma sequência de aulas ou lições? Que aproximações e 
distanciamentos, repetições e distinções se podem observar 
nos enunciados sobre a psicologia veiculados em manuais 
distintos, mas redigidos com propósito semelhante? 

Já há décadas, pesquisadores brasileiros das áreas 
da psicologia, da história e da pedagogia vêm buscando 
elucidar diferentes aspectos das relações que se estabele-
ceram entre a psicologia e a educação desde o século XIX. 
Tais investimentos geraram uma extensa produção bibliográ-
fica, de modo que uma apresentação adequada do conjunto 
dessas investigações ultrapassa as possibilidades deste 
texto. Parte dos trabalhos debruçou-se sobre os manuais de 
psicologia empregados na formação docente, tomando-os 
como fonte para a investigação de questões relativas aos 
seus conteúdos (Cysneiros, 1985; Ferreira, 1986; Angelini, 
Pfromm Neto, & Rosamilha, 2001; Assunção, 2007; Silva, 
2008) e ao modo como os livros tratavam de diferentes 
temas – a afetividade (Assunção, 2008), a criança normal 
(Silva & Gallego, 2011) – ou teorias – o behaviorismo (Gioia, 
2001), as teorias sobre o desenvolvimento infantil (Gouvêa 
& Bahiense, 2011; Eddine, 2011), a teoria histórico-cultural 
de Vigotski (Jácome, 2006).

Nesta análise, pretende-se examinar os manuais 
não como documentos que se referem a outros objetos1 
(a psicologia, suas teorias, seus conceitos, suas verdades, 
seus usos legítimos e ilegítimos, ou os autores, suas con-
cepções, suas preocupações, seus interesses), mas como 
monumentos, como coisas raras dotadas de uma história e 
de características próprias. Assim, importa compreendê-los 
em suas relações com uma série de acontecimentos e ou-
tros objetos – instituições, teses, teorias –, dos quais seus 
discursos não são espelhos fiéis nem cópias distorcidas. Os 
manuais tampouco são aqui tomados como descrição sim-
plificada de conteúdos cujo sentido genuíno estaria por trás 
dos enunciados manifestos ou cuja integridade seria preciso 
restituir a partir do retorno às fontes originais. São, antes, 
entendidos como coisas ao lado de outras coisas, de outros 
discursos. Tendo em vista as considerações de Foucault 
1 Objeto do discurso, compreendido como aquilo de que se fala, a 
que o discurso se refere (Foucault, 2004, p. 45 e seguintes).
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(2004) em A arqueologia do saber, esta análise renuncia a 
considerar os enunciados contidos nos manuais como “‘tra-
dução’ de operações ou de processos que se desenrolam 
em algum outro lugar (no pensamento dos homens, em sua 
consciência ou em seu inconsciente, na esfera das constitui-
ções transcendentais)” (p. 138). Propõe, alternativamente, 
que o enunciado

seja aceito, em sua modéstia empírica, como local de 
acontecimentos, de regularidades, de relacionamentos, de 
modificações determinadas, de transformações sistemáticas; 
em suma, que seja tratado não como resultado ou vestígio de 
outra coisa, mas como um domínio prático que é autônomo 
(apesar de dependente) e que se pode descrever em seu 
próprio nível (se bem que seja preciso articulá-lo com algo 
que não seja ele). (Foucault, 2004, p. 138).

Pretende-se verificar, na análise conjunta dos manu-
ais selecionados, se é possível identificar um discurso co-
mum sobre a psicologia destinado aos professores, enten-
dendo-se discurso como “um conjunto de enunciados que 
se apoia em um mesmo sistema de formação” (Foucault, 
2004, p. 122). É preciso observar, contudo, que a definição 
de enunciado formulada por Foucault supõe um modo de 
delimitação próprio, pois, conforme o autor, embora o enun-
ciado possa ser expresso na forma de uma frase, afirmação 
ou sentença, ele não equivale a essas unidades textuais. 

Descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar 
um segmento horizontal, mas definir as condições nas 
quais se realizou a função que deu a uma série de signos 
(não sendo esta forçosamente gramatical nem logicamente 
estruturada) uma existência, e uma existência específica. 
Esta a faz aparecer não como um simples traço, mas como 
relação com um domínio de objetos; não como resultado de 
uma ação ou de uma operação individual, mas como um 
jogo de posições possíveis para um sujeito; não como uma 
totalidade orgânica, autônoma, fechada em si e suscetível 
de – sozinha – formar sentido, mas como um elemento em 
um campo de coexistência; não como um acontecimento 
passageiro ou um objeto inerte, mas como uma materialidade 
repetível. (Foucault, 2004, p. 123).

Os enunciados são materialidades repetíveis, o que 
não quer dizer que se deva procurar por suas reproduções li- suas reproduções li-
terais em fontes diversas, pois um mesmo segmento de texto 
em superfícies distintas pode produzir diferentes enunciados, 
dependendo dos outros enunciados a que se encontra as-
sociado em cada caso. Por outro lado, uma paráfrase, um 
exemplo, uma legenda ou um gráfico podem consistir em 
múltiplas aparições de um mesmo enunciado, ao exercerem 
a mesma função em dado discurso. Não cabe, pois, efetuar 
registros automáticos de segmentos textuais idênticos, mas 
procurar perceber se as formulações sobre a psicologia nos 
diferentes manuais obedecem a um mesmo regime de for-
mação.

As considerações a seguir tecem-se como uma possi-
bilidade de análise dos enunciados contidos nos manuais de 
psicologia, buscando tomá-los como acontecimentos e como 
objetos históricos, como indícios de que houve, numa época 
não muito distante de nós, outro modo de pensar o valor da 
psicologia para os professores, um modo de pensar do qual 
talvez estejamos apenas começando a nos distanciar.

Escola seriada, psicologia e formação de 
professores

Ao longo do século XX, a psicologia ocupou a posição 
de uma disciplina central nos currículos de formação de pro-
fessores. Acreditou-se que as descobertas sobre a psicolo-
gia do aluno estabeleceriam bases seguras para as práticas 
pedagógicas. Essa expectativa já se manifestava nos discur-
sos da pedagogia e da psicologia desde a última década do 
século XIX, quando se envidaram esforços na criação de um 
sistema público de ensino baseado nos grupos escolares e 
nas escolas normais para a formação dos professores. As 
novas escolas seriadas instituíram a homogeneização das 
classes por meio da divisão dos alunos em turmas da mesma 
idade e com aproximadamente o mesmo nível de conheci-
mentos. Nessas condições, as diferenças de aproveitamento 
entre as crianças logo se evidenciaram, apresentando-se 
como um problema em uma escola organizada para realizar o 
ensino simultâneo. Os alunos que não conseguiam aprender 
no ritmo esperado representavam um entrave para a adminis-
tração do ensino, pois ao mostrarem-se refratários à instrução 
e à moralização escolar, eram temidos como uma ameaça à 
sociedade, propensos a se transformarem em delinquentes 
ou adultos desajustados e improdutivos (Rose, 2008; Don-
zelot, 2001).

O ensino sistemático da psicologia nas escolas nor-
mais ocorreu a partir das primeiras décadas do século XX. 
Inicialmente, isso se deu por meio do desdobramento da 
disciplina Pedagogia em Pedagogia e Psicologia, tal como 
ocorreu em São Paulo, a partir de 1912, e no Rio de Janeiro. 
Segundo Lourenço Filho (1954), a introdução da psicologia 
no currículo de formação dos professores não se fez de for-
ma definitiva, pois, no Distrito Federal, a disciplina foi facul-
tativa por vários anos. Em 1928, a psicologia foi oficialmente 
inserida no currículo das escolas normais por meio de um 
decreto, simultaneamente à incorporação da pedagogia, da 
história da educação, da didática, da sociologia, da higiene 
e da puericultura (Antunes, 2007). 

Na década de 1920 realizaram-se reformas educa-
cionais em vários estados brasileiros. Na Bahia, a reforma 
foi conduzida por Anísio Teixeira; no Distrito Federal, por 
Fernando de Azevedo; em Minas Gerais, por Francisco 
Campos. Lourenço Filho esteve à frente das reformas em-
preendidas no Ceará e em São Paulo. Gradativamente, 
os problemas da educação, que até então haviam sido 
enfrentados por políticos e intelectuais de diversas áreas, 
tornaram-se objeto de profissionais dedicados ao ensino 
escolar. Observou-se um aumento do número de publica-
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ções sobre educação, em que passaram a ser divulgados 
os princípios da Escola Nova (Nagle, 1976). O movimento 
da Escola Nova começou na Europa nos anos iniciais do sé-
culo XX, no âmbito de instituições de correção e tratamento 
para crianças que se mostravam impermeáveis à educação 
escolar. Seus representantes transformaram o aluno no cen-
tro da ação pedagógica e criticaram as práticas escolares 
tradicionais, em especial o controle rígido dos horários e dos 
usos do espaço, bem como os procedimentos de exame. 
Propuseram-se a substituir o sistema de transmissão de 
conhecimentos do mestre ao aluno pela composição de um 
espaço educativo a ser livremente explorado pela criança 
durante períodos de tempo flexíveis. A educação passava 
a ser compreendida como recurso profilático e terapêutico 
para os casos de desajustamento social.

A Escola Nova aparecia, então, como inovadora, 
libertária e científica, com práticas fundamentadas em co-
nhecimentos objetivos sobre a psicologia da criança (Varela, 
1999). No Brasil, o movimento foi levado adiante por edu-
cadores e intelectuais prestigiados, como Sampaio Dória, 
Lourenço Filho e Noemi da Silveira Rudolfer, que foram 
professores de psicologia na Escola Normal de São Paulo e 
signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 
O documento, de 1932, além de defender a escola ativa 
organizada segundo prescrições científicas, reivindicava 
a escola pública, laica, gratuita e obrigatória, bem como a 
coeducação dos sexos (Vidal, 2013).

Os manuais de psicologia para o ensino normal aqui 
considerados foram publicados entre 1900 e 1949. Num 
tempo em que ainda não havia curso superior de psicolo-
gia no Brasil, os docentes que ministravam a matéria nas 
escolas normais eram oriundos de outros campos de forma-
ção – frequentemente, a medicina e o direito. Essas duas 
áreas do conhecimento dedicavam-se, então, a formular 
alternativas cientificamente fundamentadas para a supera-
ção dos problemas sociais. A constituição biológica do povo 
brasileiro era motivo de preocupação por parte de médicos 
e juristas, que viam negros e índios como tipos inferiores 
e temiam o processo de miscigenação, pois, conforme 
teorias importadas da Europa, a mistura das raças produzia 
indivíduos degenerados que tendiam a herdar as piores 
características das raças originais (Schwarcz, 1993; Patto, 
1999). Os modos de intervenção da medicina e do direito 
eram pensados principalmente na perspectiva da preven-
ção, como ilustra o seguinte excerto de um artigo publicado 
em 1908 na Revista da Faculdade de Direito de São Paulo: 
“A Medicina cumpre prevenir as moléstias antes que cural-
-as. Ao Direito cumpre prevenir e resolver os delitos antes 
que punil-os” (citado por Schwarcz, 1993, p. 179).

As primeiras pesquisas conduzidas entre nós sobre 
questões psicológicas foram realizadas nas faculdades de 
medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, a partir de meados 
do século XIX. Enquanto no Rio de Janeiro os trabalhos inci-
diam principalmente sobre questões relacionadas à neurop-
siquiatria e à neurologia, na Bahia privilegiavam-se temas 
associados à criminologia, à higiene mental e à psicologia 
social e pedagógica (Lourenço Filho, 1954). 

Dentre os autores dos manuais de psicologia exami-
nados, três eram médicos formados no Rio de Janeiro. Dois 
deles, Manoel Bomfim e Plínio Olinto, estudaram na mesma 
faculdade e lecionaram na Escola Normal do Rio de Janei-
ro.Em 1902, Bomfim foi a Paris para estudar psicologia. Lá 
foi discípulo de Alfred Binet, com quem planejou a criação 
do primeiro laboratório de psicologia do país, no Pedago-
gium. Além de participar em seu planejamento e em sua 
instalação, ocorrida em 1906, Bomfim dirigiu-o por 15 anos. 
Redigiu os manuais Lições de pedagogia (1915) e Noções 
de psychologia, cuja primeira edição data de 1916, ambos 
frutos de seu trabalho como professor (Antunes, 2001a). 
Plínio Olinto, autor de Psicologia (1934), trabalhou por dois 
anos no Laboratório de Psicologia do Hospital Nacional de 
Psicopatas do Rio de Janeiro, antes de ingressar, em 1916, 
na Escola Normal, onde passou a trabalhar com Manoel 
Bomfim, lecionando psicologia até 1930 (Penna, 2001). 

Iago Pimentel, também formado no Rio de Janei-
ro, passou a atuar,em 1922, como psiquiatra no Institu-
to Neuro-Psiquiátrico de Belo Horizonte, onde ajudou a 
implementar procedimentos psicológicos (como os testes 
mentais) na realização de diagnósticos. Por ocasião da 
reforma do ensino primário, levada a efeito por Francisco 
Campos em Minas Gerais, tornou-se professor de psicologia 
educacional na Escola Normal Modelo de Belo Horizonte. 
Escreveu, a partir dessa experiência, Noções de psicologia 
aplicadas à educação (1947) e Notas de psicologia (1959). O 
autor aproximou-se do trabalho de Helena Antipoff, psicóloga 
russa que havia sido discípula de Claparède no Laboratório 
de Psicologia da Universidade de Genebra e depois veio ao 
Brasil, tendo se estabelecido em Minas Gerais e se dedicado 
à educação de crianças deficientes mentais. A especialista 
esteve à frente da criação da Sociedade Pestalozzi, em 1932. 
Pimentel trabalhou no atendimento às crianças excepcionais 
no consultório médico-pedagógico desta instituição desde 
seu início (Lourenço & Tinoco, 2001). 

Valentim Magalhães, Sampaio Dória e Djacir Mene-
zes, autores de outros três manuais, formaram-se advoga-
dos. Magalhães, nascido em 1859 no Rio de Janeiro, fez o 
curso de direito, mas atuou como jornalista, contista, roman-
cista e poeta, além de ter sido um dos fundadores da Acade-
mia Brasileira de Letras. Foi professor de português e peda-
gogia na Escola Normal do Rio de Janeiro e, como resultado 
dessa experiência, publicou, em 1900, Lições de pedagogia, 
cuja primeira parte é dedicada à psicologia. Sampaio Dória 
atuou principalmente como educador e político. Tornou-se 
professor de psicologia na Escola Normal de São Paulo em 
1914, quando nela foi instalado o primeiro Gabinete de An-
tropologia Pedagógica e Psicologia Experimental do estado 
(Tavares, 1995; Carvalho, 1997; Monarcha, 1999). O livro 
Psychologia (1926) é fruto do trabalho realizado por Sam-
paio Dória como professor de psicologia na Escola Normal 
de São Paulo, função em que permaneceu até 1925, quando 
foi sucedido por Lourenço Filho (Antunes, 2001b). 

Djacir Menezes, também advogado, tornou-se doutor 
em ciências jurídicas e sociais e membro do Instituto Históri-
co e Geográfico do Ceará, estado onde nasceu em 1907. É 
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autor de Psicologia (1933), matéria que lecionou na Escola 
Normal Pedro II, em Fortaleza, onde também se criou um 
laboratório para os estudos desta disciplina. De acordo com 
Mitsuko Antunes (2007), foi a partir desta escola normal que 
se empreendeu a reforma do ensino do Ceará conduzida 
por Lourenço Filho em 1922 e 1923, a qual pode ser con-
siderada o primeiro esforço mais expressivo de reformar a 
educação a partir dos princípios da Escola Nova no Brasil. 

Foram encontradas poucas informações sobre os 
outros autores. Todos eles dedicaram-se à formação docen-
te. Azevedo foi professor na Escola Normal de Santa Rita. 
Justino Mendes era o pseudônimo de Monsenhor José João 
Perna, responsável pela cadeira de psicologia da Faculdade 
de Filosofia Ciências e Letras Santo Tomaz de Aquino em 
Uberaba. Nada consta no manual de José de Almeida sobre 
sua formação ou atuação profissional, a não ser uma lista-
gem de seus trabalhos anteriores, todos eles de natureza 
pedagógica e versando sobre o ensino de diversas discipli-
nas. Um texto de sua autoria, intitulado Breves consideracio-
nes sobre La Escuela Nova, foi publicado em um periódico 
estrangeiro, a Revista de Educación. Penteado Junior foi 
catedrático de didática geral e especial na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP, disciplina sobre a qual 
também produziu um manual de ensino.

Os dez compêndios examinados apresentam diferen-
ças expressivas quanto ao número de páginas e de capí-
tulos. O menor livro, e também o mais antigo, é Lições de 
pedagogia (1900), de Valentim Magalhães,comdez capítulos 
distribuídos em 51 páginas. Os outros manuais apresentam 
número de páginas que varia entre 157 e 391 distribuídas 
entre 13 e 30 capítulos. Apesar dessas diferenças e das dis-
tintas trajetórias profissionais dos autores, a ordem de expo-
sição da matéria é semelhante em todos eles, o que sugere 
que a escrita de um novo livro era feita a partir da leitura dos 
compêndios já disponíveis, inclusive em língua estrangeira. 

No prefácio escrito por Manoel Bomfim para o livro Noções 
de psychologia (1917) tal hipótese é respaldada: “A ordem 
adotada nesta exposição é a geralmente aceita nas obras 
congêneres da didática franceza: condições gerais da vida 
psíquica, sensações, conhecimento, afetividade, vontade” 
(p. 7). Os manuais citavam principalmente teorias e autores 
estrangeiros, mas a leitura dos dez livros em conjunto per-
mite notar que eles também se referiam uns aos outros. Nos 
prefácios, é recorrente a observação de que o livro foi escrito 
com o singelo objetivo de contribuir para a formação dos 
alunos das escolas normais e, portanto, não pretendia apre-
sentar uma teoria original, mas apenas expor de maneira 
didática os conhecimentos já disponíveis sobre a disciplina 
no Brasil e no exterior. José de Almeida (1947) fornece um 
exemplo típico: “Livro para estudantes, não apresenta nada 
de novo em suas páginas, cujas ideias foram buscadas nas 
obras dos grandes mestres alienígenas e nacionais, que 
integram a nota bibliográfica deste modesto compêndio” (p. 
12).

 O capítulo inicial dos manuais costumava ser dedi-
cado a uma introdução em que se apresentava a matéria do 
curso. Os seguintes eram voltados aos diferentes aspectos 
da psicologia do indivíduo: sensações, estados afetivos 
(sentimentos), estados representativos (inteligência) e von-
tade. A exposição de cada um desses elementos era mais 
ou menos desenvolvida e apresentava uma quantidade vari-
ável de subdivisões, dependendo do grau de detalhamento 
conferido pelo autor a cada tópico. Em alguns manuais, o 
estudo da linguagem e das crianças anormais, por exemplo, 
era tratado em capítulos próprios. O capítulo final costuma-
va ser dedicado ao estudo do caráter e da personalidade, 
apresentados como síntese das dimensões psicológicas 
do indivíduo. A análise incidiu sobre os seguintes manuais, 
apresentados na Tabela 1:

Título Autor Ano

Lições de pedagogia. Parte 1: Psychologia Magalhães, V. 1900

Noções de psychologia (2ª ed.) Bomfim, M. 1917

Psychologia Sampaio Dória, A. 1926

Psicologia Menezes, D. 1933

Psicologia Olinto, P. 1934

Psicologia educacional Azevedo, N. 1936

Psicologia educacional: conforme o programa das Escolas Normais de 
1º e 2º graus

Mendes, J. 1943

Noções de psicologia aplicada à educação Almeida, J. 1947

Compêndio de psicologia (problemas de psicologia educacional) (2ª ed.) Penteado Junior, O.A. 1949

Noções de psicologia aplicadas à educação Pimentel, I. (s.d.). s.d.

Tabela 1.  Manuais analisados.
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A psicologia nos enunciados dos manuais para 
normalistas

A leitura dos capítulos introdutórios aos manuais 
permitiu identificar enunciados recorrentes, os quais dizem 
respeito ao histórico da psicologia, à sua posição no quadro 
geral das ciências, à sua definição e delimitação e à sua 
relevância para a educação. As considerações a seguir 
buscam descrever um conjunto desses enunciados. Não se 
pretendeu efetuar um levantamento exaustivo de todos os 
enunciados que reaparecem em manuais distintos, mas evi-
denciar a presença de alguns que são particularmente sig-
nificativos para a compreensão dos aspectos mencionados. 

No artigo Psicologia como uma ciência social, Nikolas 
Rose (2008) observou: “Todo aluno de psicologia conhece a 
expressão ‘a psicologia tem um longo passado, porém uma 
história curta’, como Edwin Boring assinalou de forma bem 
sucinta” (p.156). Variações desse enunciado, atualmente 
frequente em livros didáticos de psicologia, já constavam 
em cinco manuais publicados no Brasil na primeira metade 
do século XX. Afirmava-se que as questões sobre as quais 
incide a psicologia eram muito antigas, talvez tanto quanto 
a própria humanidade, e diziam respeito às especulações 
sobre a alma e sua relação com o corpo, bem como às tenta-ão com o corpo, bem como às tenta- com o corpo, bem como às tenta-às tenta-s tenta-
tivas de compreender, prever e controlar o comportamento. 
Por outro lado, a psicologia como ciência era nova e apenas 
recentemente havia sido separada da filosofia. Valentim Ma-
galhães (1900) dizia:

A psicologia entrou em uma fase nova, tendo abandonado os 
domínios nebulosos do racionalismo indefinido, para tomar 
por base a observação direta dos fenômenos psicológicos, o 
conjunto dos fatos anteriores quando se procura estabelecer 
o seu determinismo por meio da experimentação (p. 11).

Na década de 1930, Pimentel (s.d.) sustentava: “tal 
como é hoje compreendida, isso é, como ciência distinta, 
separada da filosofia, com a qual, até então, aparecia in-
teiramente confundida, a psicologia é relativamente muito 
nova” (p.7). Afirmava-se que os antecedentes mais remotos 
da psicologia eram a magia, o misticismo e a superstição. 
Nelson Cunha de Azevedo (1936) indagava: “Assim como a 
alquimia precedeu a química, a astrologia à astronomia, não 
teria a Psicologia sido precedida pela quiromancia ou ciências 
afins?”. Em seguida, respondia: “Parece-nos que sim” (p. 13).

Quanto à posição da psicologia entre as demais 
ciências, quatro manuais traziam o enunciado segundo o 
qual a psicologia situava-se entre a biologia e a sociologia. 
Plínio Olinto (1934) afirmava: “Os estudos psicológicos tanto 
dependem da biologia como da sociologia e permanecem 
como uma ponte de passagem ligando as duas” (p. 11). 

Os professores-autores Iago Pimentel, Nelson Cunha 
de Azevedo, Justino Mendes e José de Almeida ensinavam 
aos normalistas a definição de psicologia recorrendo à eti-
mologia da palavra: “De acordo com a etimologia do vocábu-
lo, psicologia quer dizer ciência da alma” (Pimentel, s.d., p. 
8). No livro-texto de Magalhães (1900), o mais antigo entre 

os examinados, a definição aparecia ampliada: “A psicolo-
gia é a ciência que estuda os fatos do espírito, a ciência da 
alma ou dos fatos anímicos” (p. 7). Esta definição tradicional 
costumava ser seguida por enunciados que estabeleciam a 
delimitação do objeto de estudo da psicologia como ciência 
positiva, desinteressada de questões metafísicas. Nas pala-
vras de Onofre de Arruda Penteado Junior (1949): “A psico-
logia positiva, puramente científica, não se preocupa com a 
essência da alma. Interessa-se, tão somente, pelos fenôme-
nos e pelo modo de se manifestarem. Estuda as atividades 
mentais, sem indagar de sua natureza intrínseca. Não faz 
metafísica” (p. 10). Antes dele, Sampaio Dória (1926), Iago 
Pimentel (s.d.) e José de Almeida (1947) enunciavam a mes-
ma delimitação, sempre se valendo de analogia semelhante 
entre a psicologia e a física. Nas palavras de Pimentel (s.d.):

Como ciência positiva, a psicologia é mais modesta e contenta-
se tão somente com o estudo de fenômenos, isto é, de coisas 
passíveis de serem por nós percebidas. Do mesmo modo que 
o físico, sem se preocupar com a natureza íntima da luz ou 
da eletricidade, procura apreciá-las em seus resultados, o 
psicólogo estuda os fatos que o interessam perscrutando as 
condições em que se produzem, as causas que os alteram, 
os efeitos que provocam, tentando apenas traçar-lhes as leis, 
isto é, as relações recíprocas e constantes (p. 8).

A definição de psicologia transmitida aos estudantes 
da Escola Normal da Praça por Sampaio Dória (1926) era 
expressa da seguinte forma: “A psicologia é um sistema 
de verdades sobre os estados de consciência” (p.5). Nos 
manuais de Iago Pimentel (s.d.), Justino Mendes (1943) e 
Onofre de Arruda Penteado Junior (1949),tal enunciado 
reaparecia.O professor José de Almeida (1947), por sua 
vez, indicava, em fins da década de 1940, que ainda não 
havia um consenso sobre a questão ao apresentarem em 
seu texto a existência de uma controvérsia quanto à defi-
nição da psicologia. Entre as diversas definições por ele 
relacionadas, duas eram recorrentes. A primeira, conforme 
já se mencionou, determinava que a psicologia consistia na 
“ciência que estuda as leis dos fatos da consciência” (p.8). 
A segunda estabelecia que o objeto de estudo da psicologia 
era o conjunto das formas de adaptação ou ajustamento do 
indivíduo ao meio. Noções de psychologia registrava que a 
psicologia consistia na ciência da personalidade, definida 
como “síntese das atividades psíquicas”, as quais, por sua 
vez, tinham como objetivo “a adaptação ou a acomodação 
das exigências internas às condições externas” (Bomfim, 
1917, p. 14).Em Psicologia, lê-se que a disciplina:

Não é ciência da alma, nem da consciência, nem da matéria. 
Segundo alguns, nem mesmo ciência ainda não é. 

A psicologia estuda as condutas que se definem no 
comportamento, interpreta as adaptações do indivíduo 
ao meio, as modificações do meio face ao indivíduo, num 
ajustamento que é a socialização (Olinto, 1934, p. 11).
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De acordo com esse manual, a tarefa do educador 
era “tornar mais suave esse ajustamento entre o indivíduo 
e o meio” (p. 15). A psicologia surgia assim, diante dos 
leitores-normalistas, como a ciência que, por explicar como 
ocorria a adaptação do indivíduo ao meio, estava em melho-
res condições de indicar-lhes como facilitá-la.

Ao justificar a relevância da psicologia para as re-
alizações humanas, os textos referiam-se às suas modali-
dades como ciências aplicadas, entre as quais sobressaía 
a psicologia educacional. Parte do capítulo introdutório de 
Psicologia educacional (1943) era dedicada ao tema “a psi-
cologia experimental e seu aproveitamento na orientação 
das atividades humanas”. Relatava-se o desenvolvimento 
da aplicação dos conhecimentos psicológicos em diversas 
áreas, tais como a classificação dos operários na indús-
tria, o estudo dos alienados nos hospícios e a seleção dos 
alunos nas escolas. Ofereciam-se exemplos de trabalhos 
desse tipo realizados nos Estados Unidos, na Alemanha, na 
Itália, na Rússia, na Suíça e na Inglaterra. Em Noções de 
psicologia aplicadas à educação, enunciava-se: “Dentre as 
aplicações da psicologia, as mais importantes, porém, são 
as que dizem respeito às questões relativas à educação da 
infância e aparecem compendiadas sob o nome de psicolo-
gia educacional” (Pimentel, s.d., p. 11). O estudo da psico-
logia era apresentado como condição indispensável para a 
renovação do ensino, que deveria se orientar pelo estudo 
científico da natureza infantil. Em Psicologia, esse enuncia-
do aparecia na forma de uma interrogação: “Quem poderá 
ensinar crianças sem lhes conhecer a mentalidade?” (Olinto, 
1934, p. 15). Perguntava-se, ainda: “Quantos erros cometeu 
a pedagogia por falta de psicologia?”. A segunda questão 
retornava como uma das três epígrafes de Noções de psico-
logia aplicada à educação. As outras duas citações iniciais 
do livro retomavam enunciados de autores estrangeiros: “A 
psicologia deve constituir a base de toda teoria e de toda 
a prática da educação. Sem esta indispensável orientação, 
nossa pedagogia não seria mais que um cego empirismo 
(M. Devaud)”; “Estudai a criança porque certamente não a 
conheceis (Rousseau)” (Almeida, 1947). A recomendação 
de Rousseau, filósofo inspirador do movimento da Escola 
Nova, já aparecera antes, no compêndio de Nelson Cunha 
de Azevedo (1936), que, por sua vez, citava-a a partir de um 
livro de Claparède: 

De todas as aplicações que tem a psicologia, sem dúvida 
alguma, das mais importantes são aquelas que visam a 
Educação. Claparède, em sua ‘Psychologie de l’Enfant’, 
depois de citar a frase de Jean Jacques Rousseau: ‘começai 
por estudar melhor a vossos alunos; porque, com toda 
certeza, não os conheceis’ – diz que a Pedagogia deve 
repousar sobre o estudo da criança, como a floricultura 
sobre o conhecimento das flores (p. 20).

Nos discursos dos manuais, a psicologia, em especial 
a psicologia infantil, era apresentada como o fundamento 
científico da prática pedagógica. Afirmava-se que a educa-
ção da criança só poderia ser bem-sucedida se respeitasse 

sua natureza. “Só se governa a natureza obedecendo-a” e 
“Não se governa a natureza senão obedecendo-lhe”eram 
duas versões do mesmo enunciado, a primeira presente na 
obra de Nelson Azevedo (1936) e a segunda no compêndio 
de Justino Mendes (1943). No livro de Iago Pimentel (s.d.), 
tal enunciado aparecia expandido nos seguintes termos:

Estudando os diversos fatores da personalidade, 
acompanhando-a, principalmente através da evolução física 
e mental do indivíduo, nos primeiros anos de sua vida, 
especulando as causas capazes de alterá-la, a psicologia 
representa, neste caso, o mais sólido apoio da pedagogia 
hodierna, pois oferece a esta última o ensejo de propor-
se dirigir a formação da personalidade infantil, segundo 
princípios baseados no rigor de leis científicas (p. 11).

Para concluir esta breve caracterização dos discur-
sos destinados aos normalistas nas primeiras décadas do 
século XX, vale mencionar um enunciado relativo à com-
petência da psicologia aplicada à educação. Nos manuais 
de Iago Pimentel e Nelson Azevedo, estabelecia-se: “À 
psicologia não cabe propor os fins últimos da educação – 
junto à educação ela não determina os fins da escola, mas 
os meios para atingir tais fins” (Azevedo, 1936, p. 20). O livro 
de Justino Mendes (1943) enunciava, por sua vez, que cabia 
à psicologia participar na definição dos fins da educação, 
definindo os limites do que se poderia alcançar, tendo em 
vista as leis do desenvolvimento da criança.

Considerações finais
Que interesse pode haver na descrição desses enun-

ciados antigos? Os discursos destinados à formação de pro-
fessores na primeira metade do século XX evidenciam que 
a psicologia era apresentada como uma ciência nova e pro-
missora, cujo estudo forneceria bases seguras à organiza-
ção das práticas educativas. Defendia-se para a psicologia o 
status de ciência autônoma, separada da filosofia e situada 
entre a biologia e a sociologia, com as quais completava o 
conjunto das ciências que tomavam o homem como objeto 
de estudo em sua tripla condição: um ser que vive, pensa 
e se move num mundo com o qual se relaciona. A psico-
logia definia as leis do psiquismo e investigava os modos 
de adaptação do indivíduo ao meio. Sua contribuição para 
a educação estava em descrever a natureza infantil para 
orientar os professores sobre como governar a criança na 
escola, por meio de ações cientificamente fundamentadas.

A que distância se situa a atual psicologia da edu-
cação em relação a esses enunciados? Não é possível 
formular uma única resposta a esta questão, na medida em 
que perspectivas distintas hoje convivem no ensino desta 
disciplina. Em todo o caso, lançar um olhar curioso para 
os enunciados antigos pode ajudar a pensar sobre suas 
possíveis reverberações nos discursos que ainda são os 
nossos. Melhor ainda, permite refletir sobre a importância 
dessas velhas questões, mesmo que atualmente nos pare-
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ça apropriado recolocá-las em outros termos. Se já não é 
o caso de procurar determinar o que é, afinal, a psicologia, 
valeria pensar sobre o que a psicologia pode vir a ser e que 
tipo de contribuição pode oferecer à formação dos profes-
sores nos dias de hoje. Entre as possibilidades, talvez se 
pudesse considerar um movimento no sentido contrário ao 
da conquista da autonomia e da objetividade científica pela 
psicologia, por meio de sua reaproximação da filosofia, da 
literatura e da história, as quais, por sua vez, também foram 
afetadas por suas produções. Tal movimento implicaria a re-
núncia à suposta segurança proporcionada pelo estudo do 
aluno como objeto científico. Em compensação, convidaria 
os professores a admirar cada criança como alguém que 
não é apenas semelhante às outras da mesma idade, mas 
uma novidade e uma surpresa. Alguém que não se deve 
ter pressa em ajustar a uma ordem dada, mas que importa 
acolher e educar até que encontre ou invente para si próprio 
um lugar no mundo. 
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Libras na educação de surdos: o que dizem os 
profissionais da escola?
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Resumo

A inclusão educacional de surdos tem sido frequentemente debatida, especialmente pela condição bilíngue e bicultural dos alunos, que exige 
práticas diferenciadas de ensino que partem da Língua Brasileira de Sinais. O objetivo do estudo foi entender o que os profissionais da escola 
dizem sobre o papel desta língua. Participaram da pesquisa a diretora, o supervisor pedagógico, a coordenadora de linguagens e códigos, a 
coordenadora de humanas, o coordenador de exatas, o professor de português como segunda língua, a professora da sala de recursos e a 
intérprete de Libras. O trabalho de campo foi realizado em uma escola de ensino médio da rede pública, do Distrito Federal, através de entrevistas 
semiestruturadas. Das análises depreendeu-se um eixo relacionado à centralidade (ou não) da Libras para o desenvolvimento bicultural dos 
surdos. Os participantes da pesquisa formularam críticas aos processos de escolarização dos surdos e à Língua de Sinais.
Palavras-chave: Inclusão; língua de sinais brasileira; educação especial.

Libras in deaf students education: what do the professionals have to say about?
Abstract

The educational inclusion of deaf students has often been debated, especially for bilingual and bicultural condition of the students, which requires 
differentiated teaching practices that depart from Brazilian Sign Language. The aim of the study was to understand what the school professionals 
say about the role of language. The participants were the director, the educational supervisor, the coordinator of languages and codes, the 
human coordinator, the exact sciences coordinator, Portuguese teacher as a second language, the resource room teacher and Libras interpreter. 
Fieldwork was conducted at a high school in the public system, in the Federal District in Brazil, through semi-structured interviews. Analyzes 
surmised to an axis related to the centrality (or not) Libras to the bicultural development of the deaf. Survey participants formulated critical 
exposure of schooling processes of the deaf and the Sign Language.
Keywords: Educational inclusion; brazilian sign language; special education.

Libras en la educación de sordos: ¿lo qué dicen los profesionales de la escuela?
Resumen

La inclusión educacional de sordos ha sido frecuentemente debatida, especialmente por la condición bilingüe y bicultural de los alumnos, que exige 
prácticas diferenciadas de enseñanza que parten de la Lengua Brasileña de Señas. El objetivo del estudio fue entender lo que los profesionales 
de la escuela dicen sobre el papel de esta lengua. Participaron de la investigación la directora, el supervisor pedagógico, la coordinadora de 
lenguajes y códigos, la coordinadora de humanas, el coordinador de exactas, el profesor de portugués como segunda lengua, la profesora del 
aula de recursos y la de intérprete de Libras. El trabajo de campo fue realizado en una escuela de enseñanza secundaria de la red pública, del 
Distrito Federal, por intermedio de entrevistas semiestructuradas. De los análisis se deprendió un eje relacionado a la centralidad (o no) de la 
Libras para el desarrollo bicultural de los sordos. Los participantes de la investigación formularon críticas a los procesos de escolarización de los 
sordos y a la Lengua de Señas.
Palabras clave: inclusión; lenguaje gestual o mimico brasilero; educadores de sordos.
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Introdução
Dados do último censo escolar (Inep/Mec, 2013) 

registram uma evolução nas matrículas dos alunos com ne-
cessidades educacionais na escola regular. De 382215, em 
2000, para 636451, em 2012, o crescimento é de 66,51% de 
alunos incluídos na rede pública de ensino. Esse aumento 
quantitativo, contudo, ainda não se reverteu em amplo su-
cesso escolar. Os casos de estagnação acadêmica (repe-
tência), fracasso e evasão são comuns quando o público é 
formado por alunos especiais (Michels, 2006). 

Pesquisas, por exemplo, têm apontado (Kassar, 
2011; Lacerda, 2007; Quadros, 2003) que estudantes que 
possuem necessidades especiais vivenciam uma inclu-
são pouco cuidadosa; reflexo da ausência de discussões 
pedagógicas sobre os pormenores gerados pela inserção 
dos alunos em classes regulares. Aspectos referentes às 
singularidades culturais, linguísticas, étnicas e/ou condições 
individuais, socioeconômicas etc. não são especificadas nos 
projetos pedagógicos. Há uma preocupação com a eficiên-
cia (custos) e eficácia (acesso e permanência dos alunos) 
na escola, o que por sua vez não garante a aprendizagem 
fundamental para o sucesso escolar (Garcia, 2013).

Em face dessas colocações, alguns desafios são im-
postos à implantação de propostas inclusivas: o papel da es-
cola, as concepções dos profissionais sobre o significado da 
inclusão escolar, as relações entre ensino e aprendizagem, 
estratégias pedagógicas para a promoção de aprendizagens 
diferenciadas etc. Os apontamentos investigativos indicam, 
em seu turno, que o êxito da inclusão educacional depende 
da adesão do público e da reestruturação das escolas para 
atender a esse público, implicando em transformações de 
cunho pedagógico que são prioritárias frente ao desafio de 
incluir (Silva, 2014).

Para Mendes (2006) e Souza & Lippe (2012) a po-
lítica para escola inclusiva é controversa. Segundo esses 
autores, a inclusão se concretiza com base na idealização 
de uma escola para todos, que prioriza a convivência com a 
diferença, porém imersa nas contradições do próprio siste-
ma neoliberal, despreza as particularidades dos estudantes 
em prol da homogeneização em torno do padrão.

No caso dos surdos, por exemplo, a situação é bastan-
te agravada por se tratar de um público com características 
linguísticas e culturais específicas. Esses sujeitos possuem 
dificuldades para acessar a língua oral e por isso, desenvol-
vem-se a partir de processos simbólicos ancorados na Língua 
de Sinais (Quadros, 2012). Nessa perspectiva, a experiência 
de estudantes surdos dentro da escola merece atenção, uma 
vez que tais alunos apresentam aspectos que destoam do 
padrão social vigente, como será abordado adiante. Essas 
características envolvem questões sobre o desenvolvimento 
social, psicológico e cultural diferenciado que esses indivídu-
os possuem decorrente de sua condição bicultural1.

1   De fato, o surdo se constitui no entrever de duas culturas 
representativas de comunidades linguísticas distintas: uma 
hegemônica e outra contra hegemônica; uma oral e outra espacial; 
uma ouvinte e outra surda (Monteiro, 2014).

Os desafios pedagógicos da educação de surdos: 
a língua de sinais

A pessoa que não ouve possui um desenvolvimen-
to marcado por características singulares, decorrentes de 
sua condição linguística e cultural. Pela condição biológica 
que o impede de acessar facilmente os discursos orais, o 
surdo depende de um canal diferente dos ouvintes para se 
expressar. Tal canal se realiza nas mãos, prioritariamente, e 
se pauta nas experiências visuais e gestuais (Kelman, Silva, 
Amorim, Monteiro, & Azevedo, 2011). É por meio das mãos 
e de uma complexa expressão corporal captada pelos olhos, 
principalmente, que os surdos se comunicam e se consti-
tuem linguisticamente; sua língua, a Língua de Sinais, é si-
nalizada e se configura de modo diferente das línguas orais. 

A Língua de Sinais é pautada na dimensão espacial, 
com estruturas semântica, sintática e gramatical completas, 
apesar de essencialmente distintas das línguas escritas 
e faladas (Sacks, 2010). As características dessa língua, 
especialmente no tocante à ausência de sonoridade, cons-
tituem de forma singular os processos de significação dos 
indivíduos que a utilizam. Para Dizeu e Caporalli (2005), o 
diferencial dessa língua na vida dos surdos minimiza as difi-
culdades de aprendizagem que é comum nas situações em 
que a eles é imposta a língua oral, pois aquela é adquirida 
sem necessidade de treinamentos árduos e repetitivos.

Nesse sentido, a Língua de Sinais é a língua dos 
surdos, sendo fundamental para o seu desenvolvimento em 
todas as esferas (sociolinguística, educacional, cultural, en-
tre outras). Pesquisadores da área da surdez (Góes, 2002; 
Lacerda, Albres, & Drago, 2013; Lodi, 2013; Skliar, 1997; 
Slomski, 2010), cientes da essencialidade da Língua de 
Sinais, apontam os conflitos vivenciados pelos surdos nas 
situações de inclusão escolar, dadas as razões concernen-
tes à forma peculiar de comunicação e de compreensão do 
mundo. Eles alertam que a surdez traz implicações referen-
tes à construção identitária, pois os surdos são bilíngues. 
Nesse sentido, um dos maiores desafios impostos a esse 
alunado, diante de uma escola pensada e programada para 
os ouvintes, diz respeito a sua escolaridade. Enfim, como 
aprender? 

Para Santana e Bergamo (2005), a Língua de Sinais 
é o fator que distingue o indivíduo surdo do ouvinte, apare-
cendo como elemento central para o desenvolvimento (tam-
bém acadêmico) daquele. Entretanto, essa mesma língua 
se constitui, contraditoriamente, como fator de discriminação 
do surdo na sociedade majoritária. Desse modo, não raras 
vezes, o surdo vivencia situações de fracasso dentro da es-
cola, resultante das relações estabelecidas com a maioria 
ouvinte e dos embates desdobrados das questões linguísti-
cas (Lacerda, 2006a). 

Por isso, afirmam os pesquisadores (Ribeiro, 2013; 
Silva, 2014), as escolas devem assegurar o trabalho pautado 
na Libras e nas implicações dela para a aprendizagem. Essa 
língua traz impactos para o modo de constituição do surdo e 
diz respeito, centralmente, aos aspectos referentes à cultura 
surda (Dizeu & Caporalli, 2005). Se nos estabelecimentos 
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de ensino, porventura, tais aspectos forem desprezados, a 
relação do surdo com os pares pode gerar conflitos de or-
dens psicológicas, pedagógicas e sociais, gerando o fracas-
so escolar desses sujeitos (Ribeiro, 2014). Quadros (2003), 
ao discutir essa situação, caracteriza a sensação de alguns 
estudantes surdos em sala de aula: silenciados dentro do 
grupo. O silêncio, na verdade, representa o sentimento de 
vazio relatado por muitos surdos quando descrevem o resul-
tado insatisfatório que conseguiram após anos frequentando 
uma escola (Lacerda, 2006b). A inclusão, a qualquer custo, 
negligencia questões fundamentais referentes à cultura, lin-
guagem, dinâmicas (entre outros aspectos) de comunidades 
minoritárias pouco enaltecidas no processo educacional 
(Góes & Lacerda, 2000). O problema central, sem dúvida, 
é a forma como a língua de sinais é compreendida e aceita 
pelos projetos educacionais(Silva, Silva, & Silva, 2013).

Regulamentando a Lei 10.436, o Decreto nº 
5626/2005 instituiu a Libras como disciplina curricular obri-
gatória para cursos de formação de professores e optativa 
para os demais cursos de educação superior. Delimita-se, 
então, por meio do decreto, quem são as pessoas surdas, 
para fins de aplicação da Lei. Segue: “considera-se pes-
soa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende 
e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras” (Decreto n. 5626, 2005). O 
percurso entre a oficialização da Libras, como instrumento 
próprio de linguagem e identidade de pessoas surdas, e 
a implementação obrigatória na formação de professores, 
estimulou fortes debates sobre a possibilidade da criação 
de cursos superiores voltados para esse público. Como 
destaca Franco (2009), a Lei e o Decreto promovem o reco-
nhecimento dessa modalidade linguística e são fundamen-
tais para a discussão da Libras no cotidiano dos ambientes 
escolares. 

Todos esses encaminhamentos relacionados à língua 
dos surdos, ocorridos nas últimas duas décadas, colabora-
ram para que a filosofia educacional baseada no bilinguismo 
obtivesse maior visibilidade na educação dessa comunidade 
(Kubaski & Moraes, 2009; Lodi, 2013). Essa premissa está 
amparada na nota técnica nº 62 de 8 de dezembro de 2011, 
em que o MEC esclarece sobre a organização da educação 
bilíngue nas escolas da rede pública de ensino, reafirmando 
apontamentos existentes no Decreto nº 5626/2005.

O bilinguismo, no caso dos estudantes que não ou-
vem, se define como condição para inserção nos processos 
dialógicos do meio em que vivem. Ou seja, a partir do desen-
volvimento primário, via Língua de Sinais, acessar e se apro-
priar dos elementos culturais produzidos pela sociedade, 
bem como o português, concebido como segunda língua. 
À luz dessa proposta, as políticas educacionais inclusivas 
devem assegurar o direito dos surdos de partilharem de sua 
língua nas escolas públicas de ensino regular (Lacerda, Al-
bres, & Drago, 2013; Lodi, 2013). 

Sabe-se, no entanto, que o desenvolvimento de 
propostas de cunho bilíngue na esfera escolar tem sido um 
desafio constante para profissionais da educação, intérpre-

tes e gestores escolares. Ainda que a escola disponibilize o 
intérprete que, de certa forma, permite ao surdo manter a 
comunicação pela Língua de Sinais, isso pode se restringir 
a uma “inclusão como território, como espaço, como con-
cepção de uma escola em que a Língua de Sinais passe 
apenas pela tradução da língua oral” (Giordani, p. 97-98).  
Ou seja, o trabalho escolar em que essa língua representa 
apenas um instrumento pedagógico, descaracterizando-a 
como linguagem genuína em sua plenitude (Souza & Lippe, 
2012; Witkoski & Baibich-Faria, 2010). 

A dinâmica que tem ocorrido nas escolas públicas 
promove essa visão sobre a Língua de Sinais. Nas salas 
comuns, em que os professores ensinam em língua portu-
guesa, o surdo fica à mercê da interpretação (Silva, Silva & 
Silva, 2014; Ribeiro, 2014). O trabalho escolar em Libras, 
portanto, é realizado, principalmente, nos atendimentos edu-
cacionais especializados, isto é, nas salas de recursos mul-é, nas salas de recursos mul-, nas salas de recursos mul-
tifuncionais. Entretanto, não é atribuída em caráter prioritário 
para o ensino dos surdos, pois nessas condições ocorre de 
forma complementar ou suplementar, já que se trata da pró-
pria definição legislativa do AEE (Soares, 2013). Witkoski e 
Baibich-Faria (2010) apresentam um argumento indispensá-
vel para a compreensão do significado social da Língua de 
Sinais: “gata borralheira” em face à “cinderalidade” daquilo 
que é da maioria, ou seja, da língua oral” (2010, p. 340).

Essa situação se relaciona com as grandes transfor-
mações e embates ocorridos, ao longo do tempo, sobre a 
educação de surdos. Carvalho e Marinho (2007) salientam 
que as diferentes práticas pedagógicas foram oriundas da 
dicotomia entre o uso ou não da Língua de Sinais na sala 
de aula somadas aos outros elementos referentes à cultura 
surda, resultando em formas distintas de compreensão da 
educação para essa comunidade linguística. Nesse con-
texto, é importante saber como os profissionais que atuam 
na inclusão de surdos compreendem o papel da Língua de 
Sinais nesse processo.

Os desafios pedagógicos atuais na construção das 
propostas bilíngues para a educação de surdos

Os modelos pedagógicos pautados no bilinguismo 
se fortaleceram na última década no Brasil. O bilinguismo 
é responsável por transformações na concepção ideológica 
sobre o que é ser surdo, que sucederam formas organiza-
tivas de ensino mais pertinentes a esse público (Fernandes 
& Moreira, 2009; Skliar, 1997/2006). Por meio de diferentes 
modalidades de ensino e variadas interpretações sobre o 
que vem a ser bilinguismo, essa abordagem educacional 
aponta para composição de práticas educacionais que con-
sideram a centralidade dos aspectos linguísticos e sociais 
para a cultura surda. 

Inspiradas pelos debates emergentes por pesquisa-
dores defensores do bilinguismo (Dizeu & Caporali, 2005; 
Fernandes & Moreira, 2009; Lacerda, 2006a e b), as políti-
cas educacionais inclusivas atuais pretendem assegurar o 
direito dos surdos de partilharem de sua língua nas escolas 
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públicas de ensino regular. Há deliberações específi cas (De-ões específicas (De-De-
creto n. 5626, 2005; Lei n. 10436, 2002) sobre a formação 
de professores bilíngues, instrutores surdos e intérpretes de 
Libras, no entanto a estruturação do bilinguismo nas práticas 
pedagógicas, mais precisamente as questões metodológi-
cas, ainda se delineiam como um desafio (Silva, Silva, & 
Silva, 2014).

Segundo Goldfeld (1997/2002) e outros pesquisado-
res, apesar de não haver unanimidade na aplicação do bilin-
guismo na esfera educacional, observam-se dois formatos 
de materialização dessa filosofia: o primeiro aponta para a 
aprendizagem da Língua de Sinais e da língua oral/auditiva 
majoritária com a alfabetização na Língua de Sinais a pos-
teriori. O segundo, advogado por Sánchez (1999) e outros 
autores, descarta a necessidade de aprendizagem da língua 
oral, priorizando que o surdo adquira a Língua de Sinais e a 
língua oficial na modalidade escrita. Porém, atualmente (Ri-
beiro, 2014; Monteiro, 2014), coexistem diferentes modelos 
para a educação bilíngue dos surdos. Por isso, é importante 
evidenciar como as ações orientadas sob a ótica bilíngue 
têm sido sistematizadas no cotidiano dos estudantes.

Nesse sentido, Quadros (2006) descreve a importân-
cia de se garantir, na matrícula desses estudantes, a oferta 
de intérpretes. Entretanto, a autora alerta que a presença 
desse profissional não fornece todas as condições que o 
aluno surdo requer. A pesquisadora afirma que o trabalho 
de interpretação circula entre duas línguas, partindo da tra-
dução do conteúdo em Português para a Língua de Sinais, 
que é, portanto, secundária no processo. Isto é, as estraté-
gias de ensino são pensadas, a priori, na língua da nação, 
presumindo que: a) a tradução para a Libras é o suficiente 
para a aprendizagem e b) a presença de intérprete significa 
resguardar o direito linguístico dos surdos. 

Segundo Quadros (2006), o intérprete representa um 
mecanismo legal das políticas de inclusão para manter os 
estudantes surdos nas escolas regulares, considerando que 
o ensino ideal para os surdos deveria ocorrer em escolas 
que utilizassem a Libras, como primeira língua. Contudo, 
mesmo com o auxílio do intérprete, incoerências ainda per-
meiam a vida escolar de crianças e jovens surdos. A barreira 
comunicativa não se delineia como fator único de limitação 
para a escolarização desse grupo.

Lacerda (2006b) evidencia a experiência solitária 
vivenciada pelos surdos nas escolas inclusivas quando 
(somente) acompanhados por intérpretes. Muitas vezes, os 
surdos não estabelecem relações efetivas com os demais 
pares escolares, pois professores, companheiros de classe 
e funcionários são ouvintes. Esse fator compromete o apro-
fundamento de suas relações, que são resumidas em trocas 
básicas de informações, por conta da não compatibilidade 
linguística. 

Assim sendo, o papel desempenhado pelo intérprete 
se delineia como ponto chave, já que ele é o elo entre o sur-
do e o universo escolar majoritário. Lacerda (2006b) aponta 
a responsabilidade dada a este profissional, que ultrapassa 
a prática de traduzir os conteúdos, tendo em vista o objetivo 
de certificação sobre a compreensão do aluno surdo. Nes-

ses termos, é necessária uma sintonia entre a interpretação 
e o trabalho dos outros profissionais da equipe envolvidos 
no processo educativo, com a finalidade de promover não só 
a escolarização, mas garantir a aceitação do aluno surdo na 
sala de aula e no universo escolar.

A proposta de educação bilíngue, advogada pelos 
estudiosos da vertente dos Estudos Culturais da Surdez 
(Perlin, 1998/2006; Quadros, 2012; Skliar, 1997/2003), por 
exemplo, aponta para a capilaridade dessa abordagem; uma 
filosofia que se desdobra nos âmbitos da questão metodoló-
gica, linguística, psicolingüística e pedagógica.

Atualmente, inúmeros autores (Lacerda, Albres, & 
Drago, 2013; Merselian & Vitaliano, 2011) e comunidade 
surda discutem a respeito da escola ideal para a implan-
tação efetiva do bilinguismo, considerando que o modelo 
vigente na escola inclusiva, que se funda na participação 
do intérprete, tem sido frequentemente questionado por não 
oportunizar condições coerentes à aprendizagem e ao de-
senvolvimento desses estudantes. Fatores relacionados à 
proficiência dos professores em Libras, ao trabalho escolar 
pautado na língua e à cultura surda são elementos defendi-
dos pelos surdos. 

Nessa linha Lacerda, Albres e Drago (2013) analisa-
ram a política educacional de alunos com surdez e seu im-
pacto em escolas do município de São Paulo. Esse município 
possui escolas bilíngues exclusivas para esse público, além 
da escola regular inclusiva, fato que indica uma tentativa de 
aproximação sensível aos desejos da comunidade surda2. 
Em contrapartida, o estudo enfatiza que, independentemen-
te do tipo de escola, uma educação de qualidade para os 
surdos requer condições concretas de implementação das 
políticas governamentais para atender as especificidades 
desse público – isto é, uma escola com planejamento de 
ações pedagógicas coerentes com os pilares de uma edu-
cação bilíngue.

O tratamento dos aspectos pedagógicos tem sido 
reiteradamente discutido nos estudos concernentes a esse 
tema, contribuindo para a reflexão e proposição de novos 
caminhos. O papel do professor, do intérprete, modos de 
promoção da Língua de Sinais na escola, bem como o de-
senvolvimento de metodologias específicas para a apren-
dizagem dos surdos são aspectos sinalizados em recentes 
esforços investigativos (Campello, 2007; Lebedeff, 2010; Sá, 
2011).  

Campello (2007), por exemplo, descreve o trabalho 
de uma professora surda que se beneficia da pedagogia vi-
sual nos processos de ensino-aprendizagem, traduzindo, de 
forma geral, a importância de uma reformulação curricular 
e de uma didática que explore não apenas a imagem, mas 
uma “semiótica visual na prática educacional cotidiana” (p. 
130). A investigação de Campello (2007) foi resultante do 
projeto “Educação de Surdos: professores surdos, professo-

2    A comunidade surda requereu a criação de escolas bilíngues 
exclusivas para surdos. Esse desejo está expresso no documento 
“A Educação que nós surdos queremos” e amparado legalmente no 
Decreto 52.785, de 2011.
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res bilíngues e intérpretes de línguas de sinais” (2003-2008), 
desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina.

Contudo, apesar das experiências bilíngues supraci-
tadas, ainda não há uma diretriz ou um modelo já consolida-
do sobre como deve ser a educação de surdos; a sensação 
dos professores, de acordo com Santos (2011), é de limita-
ções na formação para o atendimento desse alunado frente 
à sua peculiaridade linguística.

Esses aspectos, que merecem ser considerados 
para efetivar um ensino bilíngue de qualidade para os sur-
dos, colocam em destaque todos os profissionais que atuam 
com esses alunos nas escolas. A partir do contexto de múl-
tiplas facetas e posicionamentos ideológicos contraditórios 
sobre a inclusão de surdo, o objetivo desse trabalho é ana-
lisar os posicionamentos dos diversos agentes profissionais 
atuantes na escola frente à educação dos surdos. Afinal, o 
que eles dizem a respeito do papel da Língua de Sinais no 
processo de escolarização dos surdos?

Método
A pesquisa foi baseada na construção de dados or-

ganizados a partir de entrevistas, com ênfase para análise 
dos significados produzidos pelos participantes acerca do 
processo de inclusão dos surdos e seus desafios. Dessa for-
ma, a reflexão produzida entre pesquisador e entrevistado 
compôs um material importante para a análise da palavra 
e dos sentidos atribuídos a ela, considerando as condições 
materiais nas quais ela é produzida.

A entrevista semiestruturada foi pautada na formula-
ção de um roteiro geral para orientar a pesquisa. No entanto, 
a atuação do investigador não ficou restrita às perguntas 
pré-estabelecidas (Manzini, 2004). Ela abrangeu também o 
próprio contato com o entrevistado e as reflexões e análises 
provenientes desse encontro, permitindo a reelaboração de 
hipóteses relacionadas ao tema de pesquisa. 

As entrevistas reunidas para a presente pesquisa 
formaram um texto no qual a palavra é contemplada como 
unidade categorial de análise. Por esse viés, apreende-se a 
circularidade dos discursos dos participantes permitindo a 
compreensão do jogo de sentidos comuns do processo de 
produção e interpretação do conhecimento científico, que na 
composição desse trabalho é articulado as dinâmicas cultu-
rais em que os sujeitos estão imersos (Góes & Cruz, 2006).

Caracterização do campo 

O contexto de investigação foi uma escola inclusiva 
de ensino médio, da rede pública, do Distrito Federal, que 
possui aproximadamente quarenta alunos surdos matricu-
lados. Tal escola fica localizada em Brasília,naAsa Sul, e é 
reconhecida pelo atendimento especializado aos alunos in-
cluídos no grupo de deficiências sensoriais: surdez e surdo-
-cegueira. Por ser um polo de atendimento importante para 

os surdos, do DF, optou-se por fazer a investigação nesse 
estabelecimento de ensino.

Participantes da Pesquisa

Com o intuito de entender os posicionamentos dos 
diferentes personagens que participam, direta ou indireta-
mente, do processo de inclusão educacional dos surdos, o 
trabalho de campo estruturou-se a partir dos profissionais 
da escola que atuavam com surdos. Para tanto, participa-
ram da investigação oito profissionais da equipe escolar: o 
supervisor pedagógico, a coordenadora da área de huma-
nas, o coordenador da área de exatas, a coordenadora de 
linguagens e códigos, a diretora, o professor de português 
como segunda língua, a professora da sala de recursos mul-
tifuncionais e o intérprete de Libras. 

Procedimentos de Construção dos Dados 

As entrevistas realizadas neste estudo foram vídeo-
gravadas em uma sala isolada nas dependências da escola, 
tendo uma duração média de 120 minutos cada.  Optou-se 
por realizá-las duas vezes com cada participante. A pesqui-
sa foi subdividida em três momentos: a) reunião preliminar 
com o grupo de profissionais participantes; b) realização da 
primeira etapa de entrevistas com os profissionais (indivi-
dualmente); e c) a segunda etapa de entrevistas com os 
profissionais.

No campo buscou-se reconhecer, por meio de en-
trevistas semiestruturadas, as percepções dos profissionais 
sobre: a) conceitos acerca da surdez e Língua de sinais, b) a 
inclusão de surdos e c) os desafios da inclusão educacional 
dos surdos para a escola. 

Todo o processo ocorreu entre o primeiro e o se-
gundo semestre de 2013. Ao final da coleta de dados, as 
videogravações foram integralmente transcritas, resultando 
um diário de campo analisado cuidadosamente na tessitura 
deste trabalho.

Resultados e Discussão
Das análises depreendeu-se um eixo importante 

acerca dos posicionamentos dos profissionais envolvidos na 
inclusão educacional do surdo no que tange à centralidade 
(ou não) da Língua de Sinais no processo de escolarização 
desse alunado.

É importante evidenciar que, para os profissionais 
investigados, a comunicação é central para discutir a inclusão 
do surdo. Nesse contexto, a visão sobre a surdez está 
intrinsecamente ligada aos modos como eles compreendem 
os alunos e, de forma mais específica, o significado da 
Libras e do bilinguismo como fio condutor dos processos de 
escolarização dos estudantes.  
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Uma educação sob os moldes bilíngues conside-
ra a Língua de Sinais como fator central para o processo 
de escolarização, pois a língua é um elemento basilar da 
identidade cultural dos surdos e da comunidade à qual eles 
pertencem. Por isso, muitos autores (Lodi, 2013; Kelman & 
cols., 2011) advogam a favor do bilinguismo, como discutido 
anteriormente, pois, tal modelo, parte do respeito à língua do 
surdo e às especificidades advindas dela. 

 Nesse sentido, Vitória (intérprete de Libras) apre-
senta em seus comentários fortes críticas sobre o atual mo-
delo de escola inclusiva no Distrito Federal, tendo em vista 
os pilares do bilinguismo:

O princípio de uma escola bilíngue é uma sala de aula em 
que há comunicação em duas línguas... Aqui, em Brasília, 
a gente tem umas três ou quatro escolas bilíngues inglês/
português. As crianças que estudam nessas instituições 
estão em um ambiente bilíngue no qual o português não é 
a primeira língua. A escola inteira se comunica pela língua 
inglesa, as aulas são ministradas em inglês e o ambiente é 
de imersão nessa língua. 

A cultura daquela língua alvo é respeitada em todos os 
seus aspectos porque acredita-se que o aprendizado da 
língua venha pela imersão na cultura. Comparando com o 
bilinguismo para os surdos, podemos compreender que a 
origem das falhas está na falta de imersão na cultura surda, 
gerando uma visão deturpada sobre a Língua de Sinais e 
sobre o aluno surdo. Isso ocorre porque os profissionais 
que trabalham na área entram, fazem um curso básico e, aí, 
passam por uma entrevista em um determinado setor que 
os qualifica como eficientes em Libras e, por conseguinte, 
prontos para o trabalho escolar com os meninos... 

O erro mais grave é justamente a ausência de discussões 
mais profundas. Comigo aconteceu diferente... Quando eu 
tive o primeiro contato com uma pessoa surda, eu me senti 
mal, o problema estava em mim, eu não sabia me comunicar 
com a aluna surda... Pensei: “ela não pode vir a minha língua, 
mas eu posso ir à língua dela”. A minha primeira percepção 
foi inocente e infantil. Eu vi uma pessoa que falava uma outra 
língua e consegui visualizar que ela tinha uma forma de ser e 
de se comunicar, ela estava se comunicando, eu é que não 
abarcava isso. Então, eu fui aprender, buscar esse domínio 
do visual-espacial.

Vitória (intérprete de Libras), ao discorrer sobre a im-
plementação do bilinguismo na escola alerta para questões 
fundamentais: a) a importância dos profissionais saberem a 
Língua de Sinais e b) o projeto escolar bilíngue que respeite 
igualmente as duas modalidades linguísticas adotadas (oral 
e sinalizada). Além disso, ela faz uma denúncia sobre como 
a formação dos profissionais em Libras está sendo conduzi-
da, especificamente, no DF. Vale ressaltar que a proficiência 
linguística dos educadores, somadas ao capital cultural, 
refletem diretamente em suas possibilidades criativas diante 
das exigências pedagógicas, que sob o prisma bilíngue per-

passa em duas comunidades com línguas e culturas distin-
tas que devem ser de domínio dos educadores.

Considerando a essencialidade da Língua de Sinais, 
Sandra (professora da sala de recursos) acrescenta:

A Libras é a língua deles mesmo! Nós, ouvintes, precisamos 
entender melhor a Libras para podermos nos comunicar. 
Enquanto tiver essa barreira de comunicação da nossa parte 
para eles, eles vão ficar sempre acuados, esperando alguém 
chegar perto, sem aquela força de se expressar. Apesar da 
língua deles abranger tudinho. Mas nós somos a maioria e a 
maioria oprime... oprime a língua deles.

Witkoski (2009) explica que, tradicionalmente, os sur-
dos vivem sujeitados a uma posição de menos valia diante 
do ouvinte, principalmente, decorrente das representações 
ouvintistas (como discutido no eixo A). Tal lógica legitima 
a palavra falada e tudo que pertence à cultura majoritária 
ouvinte de modo imperativo, denotando nas esferas edu-
cativas, práticas pedagógicas normalizadoras (à minoria 
desviante do padrão) e a culminância do preconceito nas 
dinâmicas escolares cotidianas. Desse modo, a língua e as 
expressões surdas, por exemplo, são questionadas e obser-
vadas de modo aversivo (frequentemente adjetivadas como 
manifestações estranhas). Ou seja, as especificidades e 
diferenças tornam-se símbolo de opressão.

 Nessa linha, Vera (diretora) explica: 

Eu imaginava... por achar que a Língua de Sinais não é 
uma linguagem, que a leitura labial, colocar o aparelho etc. 
fosse uma questão interessante, importante para o surdo... 
Mas eu li, tenho lido muito sobre o dano que é o aparelho 
para o surdo que começa a ouvir... eu não sabia! Implica até 
questões psicológicas. No primeiro momento, a gente pensa 
assim: “não, só basta ouvir!” Mas isso não é verdade. O ruído 
vai começar a gerar um estresse nele. A gente sabe dessa 
situação do aparelho, das cirurgias, do implante. Depois, eu 
vi o tanto que foi traumático; já li relatos de surdos falando 
o tanto que foi traumático a insistência de que ele tinha 
que aprender a linguagem labial, ou a linguagem escrita, a 
linguagem normal que a gente conhece. E, aí, eu achei, aí, 
é uma conclusão minha: que a Língua de Sinais é a que 
menos fere psicologicamente o surdo. E já que a ciência, ao 
que parece, tá provando que é uma linguagem mesmo, que 
ela atinge diversas esferas do cérebro responsáveis pela 
linguagem, então, eu acho que é o elemento mais natural 
para a gente lidar com o surdo. 

De um modo geral, a discussão sobre a Libras na 
escola traz consigo os fundamentos nos quais os profissio-
nais se calcam, principalmente, no que se refere à língua e a 
história do surdo. Como visto em Sacks (2010), a língua dos 
surdos é uma extraordinária criação humana frente aos de-
safios derivados do modo como o mundo é, aparentemente, 
para eles, os criadores da Língua de Sinais: silencioso e/ou 
com poucos ruídos. 
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Considerando o componente visuo-espacial particu-
lar desta língua (e outros elementos decorrentes da cultura 
surda), já discutidos anteriormente, os profissionais se posi-
cionam contraditoriamente acerca dos modos como o traba-
lho pedagógico é desenvolvido, eles parecem saber que o 
trabalho com os surdos exige transformações pedagógicas, 
especialmente, em função da questão linguística, mas na 
prática, como pode ser visto acima, ainda há entraves para 
o desenvolvimento de: a) uma pedagogia diferenciada e b) 
exploração das dinâmicas escolares partindo da Língua de 
Sinais.

Destaca-se o fato investigativo, pois muitos dos en-
trevistados, mesmo cientes da importância desta Libras para 
a vida escolar do surdo, conduzem seus discursos em dire-
ção à Língua Portuguesa e pautam suas práticas escolares, 
de um modo geral, nesta língua. Daí decorre o problema 
de evasão e fracasso escolar do surdo (Quadros, 2006; Wi-
tkoski, 2009). 

Maria (coordenadora de linguagens e códigos), por 
exemplo, pouco se refere à Libras ao narrar o dia-a-dia es-
colar. Ela argumenta que tal língua precisa existir na escola 
unicamente em razão da dificuldade e inabilidade dos estu-
dantes surdos para aprender a Língua Portuguesa. Ela narra:

Pedagogicamente falando, eu acho que o professor regente, 
quando ele tem um pouco mais de conhecimento de Libras, 
ele também vai perceber que o vocabulário do surdo é muito 
mais reduzido que o vocabulário de um ouvinte. Então, se o 
professor regente tem conhecimento de Libras, ele também 
vai saber fazer com mais perfeição, essas adequações 
que ele faz. Por exemplo, na prática, o aluno surdo não 
tem domínio de pronome, preposição, artigo, da Língua 
Portuguesa, então, o professor quando vai ler o texto de 
um aluno surdo, ele já vai ter o olhar mais compassivo em 
relação àquela necessidade que o surdo tem, ou aquela 
limitação que o surdo tem, é só nesse sentido, que a Libras 
auxilia entendeu?

Esta visão parece ser disseminada entre os profis-
sionais entrevistados, considerando que João (professor 
da sala de recursos), Graça (coordenadora de humanas) e 
Tim (coordenador de exatas) apresentam em seus relatos 
críticas sobre o modo como a Língua de Sinais é incorpo-
rada pelo surdo e pelos profissionais da sala de recursos. 
Eles alegam que os surdos deveriam se esforçar mais para 
compreender a língua da maioria e, desta maneira, descar-
tar as amarras consequentes do uso da Língua de Sinais: 
por exemplo, ser dependente de um intérprete. Em face 
disso, está o conceito que eles têm a respeito da Libras: 
uma ferramenta de acesso, um instrumento, como pode ser 
observado no depoimento de Tim (coordenador de exatas):

Eu vejo a Libras para o surdo da seguinte forma... a gente 
tem que criar um meio de comunicação, estabelecer uma 
forma de linguagem entre pessoas ouvintes e pessoas 
surdas. E o que a gente tem hoje, e que eu acho que é de 

grande valia, é a Libras. Vamos pensar em uma situação 
em que não existisse essa linguagem, aí eu acredito que a 
comunicação seria muito mais dificultada. Eu acho que é 
um recurso a mais positivo para que essa comunicação 
aconteça. Como eu estou inserido em um contexto em que 
a Libras é essa linguagem, eu não conseguiria imaginar 
uma outra forma de comunicação. Eu acho que é bastante 
positiva essa linguagem para a comunicação entre os 
ouvintes e os surdos, os surdos e outros surdos.

Inicialmente o relato de Tim (coordenador de exatas) 
traz considerações positivas acerca da Língua de Sinais, 
entretanto, trechos (como o grifado) traduzem sutilmente o 
significado da Libras: um recurso ou espécie de ponte entre 
surdos e ouvintes. Os comentários dele refletem uma inter-
pretação simplista sobre a função da Libras, de modo que 
parece não compreendê-la em sua plenitude, pois, não se 
trata de uma ferramenta para auxiliar a comunicação, ela é a 
primeira língua do surdo.

Nessa linha, Maria (coordenadora de linguagens e 
códigos) defende que a Libras é essencial para a socializa-
ção do surdo, entretanto, não deve ser o foco. Ela afirma que 
os surdos precisam dedicar-se para aprender o Português 
porque é uma demanda imediata nos processos de ensino e 
aprendizagem. Todavia, ela deixa explícito que a Libras não 
é uma língua que capacita o surdo. Ela comenta:

O fato do aluno surdo só ter domínio de Libras e não ter 
domínio extremo sobre a Língua Portuguesa é complicado. 
Tudo bem... nem os ouvintes têm exatamente esse domínio 
de Língua Portuguesa e para os surdos é muito mais 
difícil. Se o aluno que é surdo tem esse domínio estreito 
ou resumido de português, ele também tem um pouco 
mais de dificuldade, mas é uma questão de correr atrás, de 
aprender... A parte de Libras vem para facilitar. O acesso 
a Libras facilita muito mais no universo social do que no 
universo cognitivo. Então, eu acho que o acesso de Libras 
para os ouvintes ajudaria muito mais na socialização desse 
surdo, do surdo com o ouvinte, do que no aspecto cognitivo. 
Entendeu? Então, seria só nesse sentido, de alcançar um 
pouco mais.

O relato de Maria (coordenadora de linguagens e 
códigos) sugere que a Libras não é capaz de propiciar o de-
senvolvimento cognitivo por se tratar de um código distinto 
de uma língua genuinamente completa. Ela afirma: “Se o 
aluno que é surdo tem esse domínio estreito ou resumido de 
Português, ele também tem um pouco mais de dificuldade, 
mas é uma questão de correr atrás, de aprender... A parte de 
Libras vem para facilitar”. Por esse motivo, contra argumen-
ta todas as pressuposições de um trabalho pedagógico que 
a estabeleça como língua de instrução. 

Seguindo esse raciocínio, Igor (supervisor pedagógi-
co) relata que o uso da Libras é necessário para a inclusão, 
mas aponta que a falta de universalidade cria empecilhos 
para o processo educativo. Ele adverte:

Libras na escola   *   Carine Mendes da Silva & Daniele Nunes Henrique Silva



40 Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 20, Número 1, Janeiro/Abril de 2016: 33-43.

Tem alunos surdos que estão extremamente defasados, 
praticamente analfabetos, tamanha é a pobreza da Ling... 
dos códigos que eles têm. Então, isso dificulta muito o 
aprendizado dele, porque como o universo de língua dele 
é muito pequeno, é muito restrito, e você chega com um 
monte de informações para esse menino, ele não consegue 
absorver um terço dessas informações, entendeu? Os 
intérpretes, por mais que eles queiram ajudar, eles ficam 
limitados por causa dessas linguagens que são diferentes.

As críticas tecidas por Igor (supervisor pedagógico) 
trazem duas questões que comumente são discutidas em 
investigações sobre as línguas de sinais em interface com 
os processos de escolarização do surdo: a) a aprendizagem 
tardia da língua pelos surdos (considerando que a maioria 
das crianças nasce em famílias de pais ouvintes) e b) a es-
trutura das línguas de sinais (Lebedeff, 2010). 

No caso específico dos estudantes surdos, narrados 
por ele, depreende-se que ainda estão se apropriando da 
Língua de Sinais, no entanto, para Igor (supervisor pedagó-
gico) o problema referente à alfabetização dos surdos está 
na Libras, ou seja, o educador acredita que tal língua é um 
problema. Ele evidencia que ela apresenta uma estrutura 
pobre, reduzida e não universalizada, atrasando o desen-
volvimento acadêmico dos estudantes, como fica claro em 
sua fala: “Tem alunos surdos que estão extremamente de-
fasados, praticamente analfabetos, tamanha é a pobreza da 
Ling... dos códigos que eles têm”.

Quadros (1997) explica que a Libras, assim como 
todas as línguas de sinais, possuem estruturas completas e 
distintas das línguas orais, porém apresenta fenômenos se-
melhantes, por exemplo, as variações linguísticas. A autora 
relata que as línguas estão articuladas com as comunidades 
nas quais são faladas/sinalizadas, daí, justifica-se a importân-
cia do desenvolvimento linguístico entrelaçado com o cultural, 
no qual desdobram-se os modos específicos de representa-
ção da língua (expressões e gírias). Não há, portanto, Língua 
que se delineie universal, elas variam de acordo com a comu-
nidade, o país e região do país em que são utilizadas.

O posicionamento de Igor (supervisor pedagógico) 
e de alguns entrevistados refletem o pouco conhecimento 
acerca, não apenas da Libras, mas do mundo dos surdos, 
de um modo geral. Em meandros, seus discursos se voltam 
para a defesa de uma educação padronizada sob a ótica do 
aluno ouvinte, em que, contraditoriamente, fala-se sobre as 
especificidades advindas dos alunos. Porém, na prática, a 
pedagogia, a língua e a cultura excluem aqueles que desto-
am do padrão. 

Tal realidade pode ser vista a partir do depoimento 
de Graça (coordenadora de humanas) ao discutir o modo 
como percebe a Libras no espaço escolar. Ela argumenta 
que o surdo não pode se ater a um universo linguístico não 
compartilhado com a maioria, e que, por isso, a escola deve 
insistir e forçar na aprendizagem via Português (na quali-
dade de primeira língua) pois, segundo ela, isso incluirá o 
surdo verdadeiramente na sociedade. Ela (coordenadora de 
humanas) problematiza:

 O mundo não fala Libras, ele (referindo-se ao aluno surdo) 
está no mundo, mas o mundo não fala Libras. Eu não falo 
Libras, eu uso o básico de comunicação. Mas ele não está 
incluído? Além disso, ele não tem o entendimento da língua 
portuguesa. Ele não tem e ele não faz. Então, ele não faz 
o entendimento, não entende as coisas. Eu saberia me 
comunicar melhor com ele, formular o texto de um jeito 
mais pertinente a ele, mas ele não tem, às vezes, o mínimo 
de entendimento. Até pela leitura, até pela escrita. Então, 
você fica rendido... sem saber o que fazer. Porque ele não 
tem o pensamento, porque a formação de conhecimento 
dele é diferenciada e o mínimo que entende é em Libras. 
E seu desenvolvimento não chega a ser tão próximo (ao 
do ouvinte). Ele pode ser diferenciado, mas eu tinha que 
caminhar para uma proximidade maior. Porque o nosso 
mundo fala português, fala a língua portuguesa. Então, ele 
deveria ser capaz de se comunicar com um bilhetinho, com 
qualquer coisa, como é que ele se comunica lá fora?

Entre outros fatores, Graça (coordenadora de hu-
manas) alega que não há incentivo para o desenvolvimento 
acadêmico do surdo pela Libras, por ser uma língua não 
reconhecida e severamente combatida por representantes 
da comunidade escolar. Ela justifica tais argumentos: 

Tem pais que nem gostam que os meninos aprendam Libras. 
Chegam meninos aqui sem Libras no ensino médio, que a 
mãe não gosta, não aceita e não quer que eles aprendam. 
Muito engraçado o posicionamento dela: “ah, meu filho 
parece um macaco”. Assusta? Eu também me assustei: “Eu 
não quero que meu filho fique parecendo um macaquinho”... 
porque eles falam com as mãos e isso chama a atenção né?

Apresentar comentários feitos por uma mãe de aluno 
surdo parece ser o mecanismo utilizado por Graça (coor-
denadora de humanas) para apresentar preceitos sociais 
acerca da Libras, do surdo e, mais confortavelmente, tecer 
críticas sobre as expressões faciais e os movimentos cor-
porais que constituem os sinais. Ela revela, portanto, que 
as peculiaridades dos surdos (advindas de sua cultura) são 
vistas com estranhamento e aversão, não obstante, a mani-
festação da Libras é percebida como uma espécie de trejeito 
ou gestos cômicos que despertam olhares negativos.

Os posicionamentos de alguns profissionais entrevis-
tados revelam que ainda há bastante preconceito relaciona-
do à Libras, normalmente, apoiado em concepções pouco 
fundamentadas. Tais profissionais negam constantemente 
a validade de um ensino que priorize a Libras e questio-
nam o modo como os profissionais da sala de recursos se 
apropriam exclusivamente de tal língua, apesar de perma-
necerem apresentando severas dificuldades para conduzir 
o processo educativo dos surdos, seguindo o modelo que 
acreditam ser o ideal, pois prioriza a oralidade. Por outro 
lado, os depoimentos anunciam a necessidade de discus-
sões mais aprofundadas no que tange à família e o impacto 
de suas concepções, especificamente, no tocante à Libras e 
à educação do surdo.
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Considerações Finais 
Os posicionamentos dos profissionais envolvidos na 

inclusão educacional de surdos trouxeram à tona questões 
sobre as demandas culturais, linguísticas, pedagógicas e o 
impacto desses elementos no desenvolvimento bicultural do 
surdo. Tal debate está situado nas interfaces entre Psicolo-
gia e Educação, haja vista a singularidade dos processos 
simbólicos dos estudantes (que se constituem na Língua de 
Sinais) e o reflexo dessa condição no campo educativo.

A pesquisa revelou o modo como a inclusão educa-
cional tem sido conduzida, considerando os processos de 
formação dos profissionais do DF, que merecem atenção e 
discussões mais aprofundadas. Percebeu-se que há uma 
lacuna na formação conceitual sobre a surdez, o surdo e a 
Língua de Sinais nos quais estão situados e marginalizados 
os maiores problemas de ordem pedagógica.

Como visto na análise, os profissionais conhecem 
as demandas para a inclusão educacional dos surdos, no 
entanto, desenvolvem práticas pouco fundamentadas nas 
necessidades apresentadas pelo público, por isso enfren-
tam severas dificuldades para ensinar. Tal situação indica 
incongruências mais amplas relacionadas ao modo como o 
propósito político da inclusão foi apregoado e como os edu-
cadores foram preparados para materializá-lo na escola.

Os fatores levantados nesse empreendimento in-
vestigativo refletem a necessidade de revisão das práticas 
educacionais e as condições às quais estão subjugadas a 
inclusão dos estudantes. A formação bicultural e bilíngue 
de surdos, portanto, precisa ter centralmente considerada 
a importância da Língua de Sinais, mas deve também levar 
em consideração outros aspectos importantes da prática 
pedagógica, a saber: a pedagogia da imagem, alternativas 
estratégicas para o desenvolvimento pedagógico, a forma-
ção de educadores surdos etc. O desprezo e a negligência 
à essas singularidades dentro da escola comprometem as 
possibilidades de aprendizagem dos surdos.

Destaca-se a urgente necessidade de aprofunda-
mento de estudos acerca dessas questões, para auxiliar na 
compreensão e encaminhamento de propostas que, de fato, 
venham a modificar o panorama educacional dos alunos 
surdos. Até o momento, apesar da legislação e do posicio-
namento favorável de profissionais da área, a inclusão não 
se concretiza na prática. Tais estudos devem ser multidisci-Tais estudos devem ser multidisci-
plinares, a fim de que sejam conhecidas as aspirações e os 
impactos nos atores desse processo: alunos e profissionais 
da escola.
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Resumo
O constructo da autoeficácia, ou o julgamento que o indivíduo realiza sobre a própria capacidade para agir num dado domínio, tem sido 
investigado em diferentes áreas do conhecimento. No entanto, ainda é pouco conhecido e difundido no contexto educacional brasileiro. O objetivo 
da pesquisa foi identificar os estudos sobre autoeficácia realizados no cenário brasileiro, seus recortes metodológicos e principais resultados. 
Foram analisados 15 artigos selecionados nas bases de dados SciELO, LILACS e Redalyc, utilizando os termos auto-eficácia ou autoeficácia em 
conjunto com as palavras-chaves: estudante, aluno, professor, docente, ensino e escola. Os resultados revelaram que as pesquisas privilegiam 
os domínios da autoeficácia acadêmica e autoeficácia docente, predominando a pesquisa quantitativa, com a utilização de escalas. Considera-se 
que pesquisas de abordagem qualitativa, além do enfoque de outros elementos constituintes do contexto educacional (diretores, coordenadores 
etc.) são necessárias para melhor compreender o papel das crenças de autoeficácia no contexto investigado.
Palavras-chave: Autoeficácia; educação; revisão de literatura.

Self-efficacy in the educational field: review of the literature on Brazilian journals
Abstract
The construct of self-efficacy, or judgment made by an individual on his own ability to act in a given field, has been investigated in different areas 
of knowledge. However, it is still little known and widespread in the Brazilian educational context. The objective of the research was to identify the 
self-efficacy studies conducted in Brazilian society, its methodological clippings and main results. Fifteen items selected in the databases SciELO, 
LILACS and Redalyc were analyzed using the terms self-efficacy or self-efficacy in conjunction with the key words: student, student, teacher, 
teaching, learning and school. The results revealed that the research emphasize the areas of academic self-efficacy and teacher self-efficacy, 
predominantly quantitative research, using scales. It considers that research with a qualitative approach, beyond the focus of other elements of 
the educational context (directors, coordinators etc.) are needed to better understand the role of self-efficacy beliefs in the context investigated.
Keywords: Self-efficacy; education; literature review.

Autoeficacia en el campo educacional: 
 revisión de las publicaciones en periódicos brasileños

Resumen
El camino de la autoeficacia, o el juicio que el individuo realiza sobre la propia capacidad para actuar en un determinado dominio, ha sido 
investigado en diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, aún es poco conocido y difundido en el contexto educacional brasileño. El objetivo 
de la investigación fue identificar los estudios sobre autoeficacia realizados en el escenario brasileño, sus recortes metodológicos y principales 
resultados. Se analizaron 15 artículos seleccionados en las bases de datos SciELO, LILACS y Redalyc, utilizando los términos auto-eficacia o 
autoeficacia en conjunto con las palabras claves: estudiante, alumno, profesor, docente, enseñanza y escuela. Los resultados enseñaron que las 
investigaciones hacen hincapié en los dominios de la autoeficacia académica y autoeficacia docente, predominando la investigación cuantitativa, 
con la utilización de escalas. Se considera que investigaciones de abordaje cualitativa, además del enfoque de otros elementos constituyentes 
del contexto educacional (directores, coordinadores, etc.) son necesarias para comprender mejor el papel de las creencias de autoeficacia en el 
contexto investigado.
Palabras clave: Autoeficacia; educación; revisión de literatura.
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Introdução
Dentre os constructos que compõem a teoria social 

cognitiva (Bandura, 1986), o da autoeficácia (AE) é assu-
mido como um mecanismo central, pois os indivíduos agem 
de acordo com suas “autocrenças (e a AE é uma delas) que 
lhes possibilitam exercer um certo grau de controle sobre 
seus pensamentos, sentimentos e ações” (Pajares &Olaz, 
2008, p.99). A AE é definida como um julgamento que o indi-
víduo faz acerca de suas capacidades e habilidades atuais 
para agir em um domínio específico e constitui-se na base 
para a motivação, o bem-estar e as realizações pessoais 
futuras (Bandura, 1997). 

Ao optar por realizar determinada tarefa, o indivíduo 
também analisa suas capacidades, habilidades atuais, faz 
julgamentos se será capaz de realizá-la, estabelece obje-á-la, estabelece obje--la, estabelece obje-
tivos e toma decisões sobre o que e como, de fato, será 
realizado. Portanto, mais do que possuir um repertório diver-
sificado de habilidades, acreditar ser capaz de mobilizá-lo 
para determinados fins se torna um importante mecanismo 
de influência pessoal para as realizações (Bandura, 1986, 
1997; Pajares & Olaz, 2008). Dessa maneira, as crenças de 
autoeficácia assumem um papel preditivo e mediacional na 
motivação, no engajamento, na persistência e resiliência dos 
indivíduos, originando suas ações para determinados domí-
nios (Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006; Hong, 
2012; Schunk, 1995). Em seus estudos, Bandura identificou 
quatro fontes que constituem a AE, sendo elas: experiências 
diretas, representada pela realização da tarefa; experiências 
vicárias, referentes à observação de modelos ao vivo, e ou 
simbólico praticando atividades semelhantes às que o ob-
servador realizará; persuasão social, expressa nas formas 
de orientação, avaliação, opiniões, elogios e críticas; e es-ão, avaliação, opiniões, elogios e críticas; e es-, avaliação, opiniões, elogios e críticas; e es-ão, opiniões, elogios e críticas; e es-, opiniões, elogios e críticas; e es-
tados fisiológicos e afetivos, representado pelas ativações 
psicofisiológicas relativas à preparação e ou realização de 
uma tarefa, como, por exemplo, medo, ansiedade, alteração 
da frequência cardíaca, entre outras. Identificou, ainda, que 
o valor atribuído para cada fonte de autoeficácia é produto 
de uma relação complexa gerada pelo processamento cog-
nitivo (interpretação) realizado pelo indivíduo.

Crenças de autoeficácia: apontamentos da 
literatura

As investigações sobre AE têm sido realizadas em 
diferentes contextos e campos do conhecimento, entre eles 
os da educação, saúde, psicologia, administração e espor-
te (Bandura, 1997, 2004). No campo educacional, um dos 
domínios investigados se refere à AE acadêmica, definida 
como o julgamento do estudante em suas capacidades para 
aprender ou realizar as atividades escolares (Schunk & Me-
ece, 2006), e se apresenta como um mecanismo mediador 
da motivação para a realização das atividades educacionais 
dos estudantes (Bandura, 1997). Schunk (1995), no contexto 
americano, indica que a percepção de AE dos estudantes in-
fluencia também em sua autorregulação para aprender, uma 

vez que quanto mais forte for a percepção dessa crença, 
maior é o comprometimento do estudante com os estudos, 
bem como sua mobilização para completar suas atividades 
educacionais, mesmo que haja outras atividades mais inte-
ressantes para realizar. 

Na docência, outro domínio ao qual se referemas 
investigações no campo educacional, a AE é definida como 
o julgamento que o professor faz acerca de suas capacida-
des para ensinar, mesmo os alunos desinteressados e des-
motivados (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007). Está 
relacionada à maneira como os professores encaram a pro-
fissão, estruturam suas aulas e até mesmo à concepção de 
que todos os alunos podem aprender, inclusive aqueles que 
apresentam dificuldades de aprendizagem (Gibbs, 2003; 
Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998). Professores 
com crenças de AE mais fortes julgam-se capazes de intervir 
e influenciar a aprendizagem dos alunos (Tschannen-Moran 
& Woolfolk Hoy, 2001) e, por consequência, empregam dife-
rentes estratégias de ensino em suas aulas (Ozder, 2011), 
utilizam abordagens diferentes (Onofre, Carreiro da Costa, 
& Garcia, 2001); são mais satisfeitos e apresentam maiores 
níveis de motivação para ensinar (Caprara & cols., 2006).

Na literatura internacional, diferentes estudos que 
buscaram verificar o desenvolvimento da produção sobre 
AE apontam que, metodologicamente, grande parte dessas 
pesquisas está pautada em abordagens quantitativas de 
corte transversal (Henson, 2001; Klassen, Tze, Betts, & Gor-
don, 2010; Tschannen-Moran & cols., 1998; Usher, 2009). 
Pesquisadoressugerem o desenvolvimento de novas frentes 
de investigação relacionadas aos enfoques qualitativos em 
associação aos quantitativos e delineamentos longitudinais 
(Henson, 2001; Klassen & cols., 2010; Tschannen-Moran & 
cols., 1998), além de estudos específicos sobre as fontes 
de AE (Usher & Pajares, 2008) e eficácia coletiva (Goddard, 
Hoy, &WoolfolkHoy, 2000).

Estudos brasileiros têm, mais recentemente, adotado 
métodos similares aos estudos internacionais, acompanhan-
do abordagens, instrumentos e formas de análise pautadas 
principalmente em pesquisas de natureza quantitativa 
(Bzuneck & Guimarães, 2009; Guerreiro-Casanova, 2013; 
Iaochite, 2007). Embora a disseminação dos estudos sobre 
AE no Brasil seja recente, eles se concentram nas áreas de 
educação e saúde (Azzi & Polydoro, 2006). Vale mencionar 
também a pesquisa de Bzuneck e Guimarães (2009), que por 
meio de estudo de revisão da literatura, apresentou evidên-
cias sobre a eficácia coletiva de professores. Entretanto, não 
há até o presente momento, estudos que mapeiem sistema-
ticamente a produçãode conhecimento sobre a autoeficácia 
no campo educacional brasileiro, envolvendo estudos sobre 
professores e estudantes em diferentes níveis de ensino.

Diante disso, este estudo tem por objetivo realizar um 
levantamento da literatura sobre a AE, mapeando a produção 
no campo educacional no cenário brasileiro, entre os anos 
de 2002 a 2013. Mais especificamente, apresenta a disse-
minação dos estudos em relação à região do país em que 
foram desenvolvidos e as áreas de conhecimento em que 
esses estudos estão alocados, apresenta e analisaos domí-
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nios investigados e os principais resultados encontrados em 
cada um desses domínios e, finalmente, identifica aspectos 
relacionados com os métodos empregados nos estudos. 

Método
Em um primeiro momento foi realizada uma busca 

por pesquisas que utilizaram o referencial do constructo da 
AE em três bases de dados digitais consolidadas: Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Ameri-
cana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Red 
de Revistas Cientificas de América Latina y El Caribe, Es-
paña y Portugal (Redalyc). Essas bases foram escolhidas 
por contemplar uma vasta gama de periódicos nas diversas 
áreas do conhecimento, sendo reconhecidas e utilizadas 
pela comunidade acadêmica. Considerando que a produção 
publicada nessas bases deve ter os resumos nos idiomas 
português, inglês e espanhol, aumentam-se as possibilida-
des de se localizar estudos produzidos no contexto brasileiro 
em outros idiomas, como o inglês e o espanhol.

A busca foi concentrada em pesquisas em que o 
constructo da AE fosse o eixo principal (Klassen & cols., 
2010). Para tanto, foram utilizados os descritores “auto-
-eficácia” ou “autoeficácia” (devido às novas regras ortográ-
ficas) e “eficácia pessoal”, que deveriam aparecer no título 
das pesquisas publicadas em periódicos brasileiros. Durante 
a busca, foram excluídos capítulos de livro, livros e resenhas. 
Ao final desse processo preliminar, foram recuperados 127 
artigos somando-se as três bases de dados. Para delimitar o 
domínio das pesquisas analisadas nesta revisão, a busca foi 
refinada pelos descritores “estudante”, “aluno”, “professor”, 
“docente”, “ensino” e “escola”. Esse procedimento retornou 
um total de trinta e três artigos. Ressalta-se que nesta revi-

são foram incluídos artigos publicados em revistas qualifica-
das pelo sistema CAPES (A1 a B4) na área da Educação.

Em um segundo momento, os títulos das pesquisas 
foram analisados de modo a eliminar duplicatas entre os ar-
tigos recuperados. Esse processo excluiu dezesseis artigos 
que haviam sido localizados em mais de uma base. Por fim, 
dois artigos foram excluídos por se tratarem de um estudo 
de revisão e outro teórico. Por meio desses procedimentos, 
foram selecionados 15 artigos originais sobre estudos reali-
zados em contexto brasileiro, publicados entre os anos de 
2002 e 2013, no campo educacional. Foram considerados 
como critérios de análise das publicações:a alocação dos 
periódicos – estado em que o estudo foi realizado, o método 
empregado e seus constituintes e os principais resultados.

Resultados e Discussão
Um total de 15 artigos originais que atendiam aos cri-

térios de seleção e exclusão foram recuperados nas bases 
de dados consultadas, no período entre 2002 e 2013. Na 
Figura 1 é possível perceber que a partir de 2010, o número 
de publicações sobre AE no campo educacional aumentou 
em relação aos anos anteriores, sendo 2010 e 2011 os anos 
mais produtivos nesse aspecto. Uma hipótese que se aven-
ta para a esse resultado diz respeito à publicação nacional 
de estudos da teoria por meio de livros contendo capítulos 
do próprio Bandura traduzidos para o português, como, por 
exemplo, na obra organizada por Bandura, Azzi e Polydoro 
(2008). Suspeita-se ainda que as produções de dissertações 
e teses ocorridas no campo em anos anteriores possam ter 
motivado tais produções localizadas. Contudo, o número de 
publicações ainda é baixo quando comparado aos centros 
internacionais (Henson, 2001; Klassen & cols., 2010).

Figura 1. Número de pesquisas sobre AE realizas no Brasil entre 2002 e 2013.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Essas publicações estiveram concentradas nas 
regiões sudeste com onze publicaçõese sul com quatro 
publicações. Entre os estados, com dez artigos, São Pau-
lo é o estado com maior número de publicações. Paraná e 
Santa Catarina têm duas publicações cada, enquanto Rio 
de Janeiro apenas uma. Com relação àsáreas em que os 
periódicos estão alocados, encontramos que a maioria é da 
Psicologia, com oito publicações, seguida pela Educação 
Física com duas publicações e pela Educação com apenas 
uma publicação, conforme apresentado na Tabela 1.

Observou-se também maior número de pesquisas 
sobre AE docente com seis publicações (Bzuneck & Guima-
rães, 2003; Castelo & Luna, 2003; Goya, Bzuneck & Guima-
rães, 2008; Iaochite & Azzi, 2012; Iaochite, Azzi, Polydoro, 
& Winterstein, 2011; Silva, Iaochite, & Azzi, 2010), seguido 
por estudos no domínio da AE acadêmica com cinco publica-
ções (Azzi, Guerreiro-Casanova, & Dantas, 2010; Martinelli 
& Sassi, 2010; Medeiros, Loureiro, Linhares, & Marturano, 
2003; Oliveira & Soares, 2011; Souza & Brito, 2008) e AE no 
ensino superior com quatro publicações (Guerreiro-Casanova 
& Polydoro, 2011a, 2011b; Polydoro & Guerreiro-Casanova, 
2010; Souza, Bardagi, & Nunes, 2013). 

Há que se considerar que a maioria da literatura 
sobre AE está em idioma estrangeiro, majoritariamente em 
inglês, o que pode ter contribuído para a tímida adoção des-
se referencial nas pesquisas realizadas no Brasilaté a data 
limite estabelecida para este estudo, somado ao fato de que 
a investigação desse constructo no cenário brasileiro é rela-
tivamente recente (Azzi & Polydoro, 2006). Esses resultados 
evidenciam o estado embrionário das publicações sobre AE 
na área da Educação no Brasil. No entanto, destaca-se que 

as publicações sob esse referencialrevelam o interesse da 
comunidade acadêmica no que tange à importância desse 
constructo para se compreenderalguns dos fenômenos 
presentes no contexto educacional, entre eles, o processo 
de aprendizagem e a ação docente, ambos de interesse de 
pesquisa das subáreas envolvidas no presente estudo.

Estudos internacionais evidenciam também que 
gestores e coordenadores têm influência significativa na AE 
dos docentes e na maneira como estes interagem dentro 
da escola (Devos, Dupriez, & Paquay, 2012). Contudo, ne-
nhum dos artigos encontrados nesta revisão remete à AE 
de outros atores da comunidade escolar, como os gestores, 
coordenadores e diretores. Investigar a crença de eficácia 
coletiva também é importante para a compreensão de como 
o ambiente educacional podeinfluenciar a percepção de ca-
pacidade do professor, das consequências de seu compor-
tamento para o ensino, para os processos de aprendizagem 
e desempenho acadêmico dos alunos, bem como do próprio 
ambiente escolar. 

Domínios investigados

Autoeficácia acadêmica. Em relação aos estudos 
sobre AE acadêmica, a literatura tem recorrentemente apon-
tado que osucesso dos alunos em atingir a excelência aca-
dêmicaestá, de alguma forma, relacionado à motivação para 
aprender (Bzuneck, 2001; Martinelli & Sassi, 2010). Vista 
como um constructo fortemente associado a processo moti-
vacionais, o nível de autoeficácia acadêmica e as relações 
com o desempenho acadêmico revelados nos estudos ana-
lisados são encorajadores na direção de se refletir possíveis 
mudanças. Dentre esses estudos, destacam-se os que reve-
lam relações positivas entre a AE acadêmica e o desempe-
nho dos alunos do Ensino Fundamental, em que estudantes 
com elevadas crenças de AE também apresentam melhores 
resultados acadêmicos (Medeiros & cols., 2003; Martinelli 
& Sassi, 2010; Oliveira & Soares, 2011), corroborando com 
estudos internacionais como os de Schunk (1995) e Pajares 
(1996). Martinelli & Sassi (2010) acreditam que esses resul-
tados se devem ao fato de que os estudantes que confiam 
mais em suas capacidades também são mais dedicados, 
conseguem ser mais autorregulados na tarefa da aprendi-
zagem, despendem maior esforço para atingir os objetivos e 
procuram cumprir os prazos estabelecidos.

Medeiros e cols. (2003), no entanto, encontraram 
que os estudantes com crenças mais baixas apresentam 
comportamentos mais ativos quanto à procura por auxílio 
para melhorarem o desempenho, bem como se socializam 
de maneira mais efetiva com outros estudantes. Devido ao 
comportamento proativo, os autores acreditam que esses 
alunos, por apresentarem dificuldades de aprendizagem, 
também são expostos a mais situações de fracasso quanto 
à tarefa executada, o que pode explicar seus baixos níveis 
de AE acadêmica. É importante ressaltar que os estudos 
ligados a esse domínio se configuram como estudos trans-
versais, o que nos impede de avaliar o real impacto no 

Revistas
Publicações 
por revista

% por 
revista

% total

Estudos de 
Psicologia; 

Psicologia: Ciência e 
Profissão; Avaliação 

Psicológica; 
Psicologia 
Argumento

2 13,33 53,33

Psicologia: Teoria 
e Pesquisa; Eccos 
Revista Científica; 
Psicologia: Teoria 
e Prática; Motriz; 

Psico-USF; 
Psicologia Escolar 

e Educacional; 
Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte

1 6,67 46,67

Tabela 1. Disseminação das publicações em periódicos nacionais.

Fonte: Dados da pesquisa
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desempenho, uma vez que não houve acompanhamento 
desses alunos, nem mesmo testes de predição entre as va-
riáveis dessa relação.

Autoeficácia docente. Outro domínio das pesquisas 
no campo educacional se refere à AE docente. Os estudos 
enfocam desde o levantamento dos níveis de AE à busca de 
relações desse constructo com outras variáveis que podem 
influenciar o desempenho dos professores e dos alunos, 
como, por exemplo, a satisfação e a motivação (Goya & 
cols., 2008; Silva & cols., 2010; Iaochite & cols., 2011). Há 
também estudos de validação de escalas, tanto para medir 
a crença do professor (Bzuneck & Guimarães, 2003), como 
para identificar as fontes de influência da AE docente (Ia-
ochite & Azzi, 2012). Em relação à docência, o constructo 
da autoeficácia tem sido investigado em direções e cenários 
diversos. Klassen e cols. (2010), entretanto, destacam que 
o fato de haver um aumento na produção de conhecimento 
sobre esse domínio em termos de especificidade e inter-
nacionalização, gera também muita confusão conceitual, 
metodológica e incertezas para com a prática educacional.

Em um dos estudos deste levantamento, Goya e cols. 
(2008) encontraram relações positivas entre a AE docente e 
a motivação dos alunos do Ensino Médio em aprender Fí-
sica. No entanto, os autores destacam que a eficácia dos 
professores para o ensino foi menor do que a eficácia pes-
soal. Isso quer dizer que os professores acreditam em suas 
capacidades para ensinar; contudo, as possibilidades ofere-
cidas pelo contexto os fazem se sentir menos capazes para 
o ensino. O estudo encontrou correlações moderadas entre 
a eficácia do professor e a motivação dos alunos para apren-
der. Esse resultado, ainda que necessite de mais estudos, 
conforme apontam os autores, nos possibilita refletir sobre 
o impacto da autoeficácia docente na prática pedagógica. 

Iaochite e cols. (2011), em estudo realizado com 
professores de Educação Física, avaliaram possíveis rela-
ções entre as crenças de autoeficácia e a satisfação pessoal 
de professores de Educação Física e também apontaram 
relações positivas da AE docente com a satisfação e a dis-
posição em continuar na carreira. Todavia, destacam que 
quando os professores se mostram insatisfeitos, apresen-
tam crenças menores de autoeficácia para o manejo da 
classe. Nesse caso, considerando o contexto das aulas de 
Educação Física, a insatisfação dos professores pode estar 
ligada ao fato de ensinarem em classes numerosas, com 
alunos que apresentam interesses e habilidades diferentes, 
e também terem que ensinar sem os recursos adequados, 
conforme citado por Canestraro, Zulai e Kogut (2008). 

Esses resultados fortalecem apontamentos da lite-
ratura internacional que revelam relações positivas da AE 
docente com satisfação (Caprara & cols., 2006), motivação 
dos alunos (Woolfolk Hoy & Davis, 2006), e com a inten-
ção de permanecer na carreira docente (Hong, 2012). Cabe 
destacar que essas relações são importantes, uma vez que 
no processo de ensino-aprendizagem é necessário haver 
motivação tanto do professor para ensinar, como dos alunos 
para aprenderem (Goya & cols., 2008).

Castelo e Luna (2012) procuraram relacionar a per-
cepção de AE docente com a identidade profissional de pro-
fessores do Ensino Básico. Como resultado, indicam uma 
relação interdependente e recíproca entre a AE docente e 
identidade profissional, ou seja, sugerem que os professo-
res se identificam com a profissão docente por se sentirem 
capazes de realizar suas tarefas de ensino e, uma vez que 
conseguem realizar tais tarefas, também se identificam com 
a profissão. Day (2004), ao estudar a paixão dos professo-
res pelo ensino, indica caminhos semelhantes, pois encon-
tra que professores com elevadas crenças em suas capaci-
dades também se dizem mais apaixonados e interessados 
pelo ensino. O autor sugere que a realização das atividades 
pode trazer aos professores um senso de dever cumprido, 
satisfação e também motivação para continuar realizando 
suas atividades. Ainda, de acordo com Bandura (1997) e 
Tschannen-Moran e cols. (1998), por viverem experiências 
exitosas em uma atividade na qual estão engajados (neste 
caso, o ensino), os resultados dessas atividades podem ser 
percebidos e avaliados como uma importante fonte de auto-
eficácia, a da experiência direta.

No que tange às fontes de constituição de AE, Iaochi-
te e Azzi (2012) propuseram, em um estudo exploratório com 
professores de Educação Física, aescala de fontes de AE 
docente. Os autores indicam que os resultados confirmam 
as postulações teóricas sobre a constituição da AE docente, 
ou seja, que as atividades ligadas à ação docente, depen-
dendo da maneira como o professor as processa, podem 
ser interpretadas como fontes de autoeficácia. Ademais, a 
escala obteve índice de confiabilidade satisfatório (alpha de 
Cronbach = 0,81), devendo ser utilizada em estudos em ou-
tros contextos para verificar sua aplicabilidade em diferentes 
realidades (Iaochite & Azzi, 2012).Conforme sugerem os au-
tores do estudo e apoiado por autores já citados (Klassen & 
cols., 2010; Usher & Pajares, 2008), a investigação sobre a 
constituição da autoeficácia de professores pode contribuir, 
considerando o impacto dessa crença, para a formação de 
futuros professores, além de favorecer a compreensão da 
gênese das crenças de autoeficácia. 

Aliás, no único estudo encontrado neste levanta-ás, no único estudo encontrado neste levanta-s, no único estudo encontrado neste levanta-
mento sobre AE docente com estudantes de licenciatura,ao 
investigarem a autoeficácia de licenciandos em Educação 
Física, Silva e cols. (2010) encontraram elevados níveis das 
crenças de AE entre os alunos de terceiro e quarto anos. 
Dentre os fatores que justificaram esse resultado, segundo 
os estudantes, estão as disciplinas de natureza prática do 
curso. Esse resultado é semelhante ao encontrado por Wo-
olfolk Hoy e Spero (2005). Contudo, conforme sugerem os 
autores, é necessário atentar para os resultados, pois essas 
crenças ainda não são resilientes e, portanto, poderão so-
frer influências nos primeiros anos de experiência docente, 
indicação ressaltada uma vez que a crença, quando está em 
desenvolvimento, é mais maleável e suscetível a influências 
diversas (Bandura, 1997; Tschannen-Moran & cols., 1998).

Autoeficácia no Ensino Superior.Quanto às pesquisas 
sobre AE no Ensino Superior, Polydoro e Guerreiro-Casano-
va (2010), propuseram a criação de um instrumento de ava-
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liação da AE específico para esse contexto. Os resultados 
de estudos subsequentes com a utilização da escala eviden-
ciam uma relação positiva da percepção de capacidade dos 
estudantes para lidar com as demandas do ensino superior e 
a motivação (Guerreiro-Casanova & Polydoro, 2011a). Além 
disso, a percepção de AE dos estudantes diminuiu durante 
o primeiro ano de graduação, especialmente no segundo 
semestre, evidenciando a maleabilidade da crença em seu 
desenvolvimento inicial (Guerreiro-Casanova & Polydoro, 
2011b). As autoras acreditam que esse declínio se deve ao 
fato de que os estudantes, ao entrarem na graduação, ainda 
carregam consigo expectativas construídas com base em 
suas experiências vividas durante o Ensino Médio. No entan-
to, as exigências e expectativas do Ensino Superior acabam 
se tornando diferentes, impactando na percepção de sua AE 
para esse domínio.

Outro aspecto que vem ganhando destaque em pes-
quisas nos últimos anos no Brasil diz respeito ao ingresso 
por meio de cotas no Ensino Superior. Na investigação de 
Sousa, Bardagi e Nunes (2013), os resultados não apon-
taram diferenças totais entre a AE no Ensino Superior dos 
estudantes cotistas e não cotistas. No entanto, ao analisar 
as dimensões avaliadas pela escala, estudantes cotistas 
apresentam índices menores de AE para a interação social. 
Os autores então sugerem que a dificuldade dos estudan-
tes cotistas em desenvolver relações interpessoais possa 
ser explicada pelo preconceito existente contra os que in-
gressam pelo sistema de cotas, uma vez que essa é uma 
modalidade muito recente no contexto nacional. De outro 
lado, estudantes cotistas apresentam crenças significativa-
mente maiores para a dimensão das vivências pessoais e 
institucionais, o que os autores acreditam ser decorrente da 
crença dos estudantes cotistas de que o Ensino Superior é 
uma possibilidade de ascensão social.

Os resultados das pesquisas brasileiras têm, de al-
guma forma, acompanhado os dos estudos internacionais. 
Contudo, é necessário ressaltar que o contexto brasileiro 
é muito amplo e uma mesma região pode apresentar dife-
renças significativas. Dessa maneira, outros estudos em 
diferentes contextos no Brasil são sugeridos (Martinelli & 
Sassi, 2010). Além de mapear o nível de AE acadêmica dos 
estudantes, é necessário investigar também como ela se 
constitui durante os anos do Ensino Básico. Como apontam 
Usher (2009) e Usher e Pajares (2008), investigações so-
bre as fontes de AE e como elas são interpretadas pelos 
estudantes podem trazer um melhor entendimento para se 
pensar em estratégias de ensino, planos de ação para os 
professores, e em uma organização mais eficaz do ensino.

Aspectos metodológicos empregados nos estudos

A especificidade e os métodos de pesquisa empreen-
didos nos artigos selecionados foram aspectos analisados 
nesta revisão. Com relação aos participantes e contexto 
investigado, das pesquisas sobre AE acadêmica, o Ensi-
no Fundamental foi o nível de ensino com mais pesquisas 

(quatro estudos), seguido por um estudo realizado no Ensino 
Médio. Esses estudos focalizaram o desempenho acadêmico 
nas disciplinas de matemática e português, respectivamente. 
Além disso, dificuldades de aprendizagem, autoconceito e 
motivação foram outros constructos avaliados. Os partici-
pantes tinham entre 8 e 24 anos e estudavam em escolas 
públicas. Quanto à AE docente, cinco estudos foram realiza-à AE docente, cinco estudos foram realiza-cinco estudos foram realiza-
dos com professores que já atuam em escolas (públicas e/ou 
privadas de Educação Básica),a maioria com experiência na 
docência acima dos 10 anos. No estudo com licenciandos em 
Educação Física, os participantes estudavam numa univer-
sidade pública paulista, com média de 26 anos de idade. Fi-
nalmente, com relação à AE no Ensino Superior, os participantes 
pertenciam a instituição privada (Polydoro & Guerreiro-Casanova, 
2010; Guerreiro-Casanova & Polydoro, 2011a; 2011b), com 
faixa etária média de 25 anos. O estudo de Souza e cols. 
(2013) contou com estudantes de uma universidade pública 
federal e tinham faixa etária média de 26 anos.

Quanto à natureza das pesquisas, verifica-se a pre-
dominância de estudos quantitativos, pois apenas uma pes-
quisa qualitativa sobre AE docente (Castelo & Luna, 2012) 
e uma mista sobre AE acadêmica (Medeiros & cols., 2003) 
foram encontradas. Esse resultado reforça o já apontado em 
outra revisão de literatura no cenário internacional (Klassen 
& cols., 2010).No que se refere aos objetivos dos estudos, 
três deles são de validação de escalas para o contexto na-
cional (Bzuneck & Guimarães, 2003; Iaochite & Azzi, 2012; 
Polydoro& Guerreiro-Casanova, 2010). As demais pesquisas 
procuram encontrar relações entre a AE e outros elementos 
que podem influenciar e/ou serem influenciados pela crença 
como, por exemplo, o rendimento acadêmico dos alunos ou 
as variáveis pessoais e contextuais em que os professores 
atuam (Tabela 2). 

Dos quinze estudos analisados, onze empregaram 
escalas como instrumentos para a obtenção de dados. Tais 
pesquisas estiveram, inclusive, relacionadas à tradução e 
adaptação desses instrumentos para o contexto nacional. 
De alguma forma, esse resultado demonstra o estágio ini-
cial das investigações no campo educacional brasileiro. No 
entanto, estudos recentes apontam para a necessidade de 
que essas pesquisas sejam complementadas com outros 
aportes metodológicos (Henson, 2001; Klassen & cols., 
2010; Usher, 2009). Nessa direção, o delineamento de estu-
dos com abordagens qualitativas e seus respectivos meios 
poderá trazer contribuições para o estudo das crenças de 
autoeficácia.

Considerações finais
Este estudo teve por objetivo apresentar um panora-

ma das pesquisas sobre o constructo da AE no campo edu-
cacional no cenário brasileiro, bem como identificar e anali-
sar os domínios de investigação, seus principais resultadose 
os aspectos metodológicos, num recorte de 10 anos (2002 
– 2013). Considerando os estudos aportados na teoria so-
cial cognitiva proposta por Bandura (1986), verificamos que 
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Domínio Objetivo Método Instrumentos Participantes Autor (ano)

AE 
acadêmica

Avaliar aspectos 
comportamentais 
em alunos com e 

sem dificuldade de 
aprendizagem

Quanti-qualitativo
Roteiro de observação comportamental;  
Roteiro de avaliação do senso de AE.

52 alunos de 8 a 
12 anos

Medeiros, Loureiro, 
Linhares & 

Marturano (2003)

Investigar relações 
entre autoconceito, AE 
e o desempenho em 

matemática

Quantitativo
Questionário de AE; 

Escala de autoconceito em matemática; 
prova de matemática.

122 alunos de 8 a 
13 anos

Souza & Brito 
(2008)

Investigar relações 
entre AE acadêmica e a 
motivação para aprender

Quantitativo
Escala de AE acadêmica; 

Escala de avaliação da motivação 
escolar infanto-juvenil (EAME-IJ)

141 alunos de 8 a 
11 anos

Martinelli & Sassi 
(2010)

Analisar a relações entre 
raciocínio verbal e o 

desempenho acadêmico
Quantitativo

Roteiro de avaliação de AE; 
Prova de raciocínio verbal da BPR-5; 
Notas das avaliações de Português e 

redação.

57 alunos de 10 a 
14 anos

Oliveira & Soares 
(2011)

Mensurar a AE acadêmica 
de alunos do Ensino 

Médio
Quantitativo Escala de AE Acadêmica

165 alunos do 
Ensino Médio

Azzi, Guerreiro-
Casanova & Dantas 

(2010)

AE no ensino 
superior

Construir e validar uma 
escala de AE para o 

Ensino Superior

Quantitativo 
(validação de 

escala)

Escala de AE Acadêmica para o Ensino 
Superior

535 estudantes de 
graduação

Polydoro& 
Guerreiro-

Casanova (2010)

Investigar relações entre 
AE e integração no Ensino 

Superior
Quantitativo

Escala de AE na formação superior; 
Questionário de vivências acadêmicas

189 estudantes 
ingressantes no 
Ensino Superior

Guerreiro-
Casanova 

&Polydoro (2011a)

Comparar a AE entre 
diferentes períodos letivos 
e estudantes ingressantes

Quantitativo Escala de AE na formação superior
189 Estudantes 
ingressantes no 
Ensino Superior

Guerreiro-
Casanova 

&Polydoro (2011b)

Comparar a AE e as 
vivências acadêmicas de 

estudantes 
Quantitativo

Escala de AE na formação superior; 
Questionário de vivências acadêmicas

204 estudantes de 
graduação (73,5% 

cotistas)

Sousa, Bardagi & 
Nunes (2013)

Tabela 2. Revisão de investigações sobre AE em periódicos nacionais.

esse constructo vem, ao longo dos últimos anos, ganhando 
certa relevância nas produções dentro do cenário brasileiro.

Verificamos, ainda, que as pesquisas remetem a três 
domínios específicos: AE acadêmica, AE docente e AE no 
Ensino Superior. O conhecimento sobre os domínios inves-
tigados nos estudos com as crenças de autoeficácia pode 
contribuir não apenas para a compreensão e expansão do 
próprio constructo como também oferecer subsídios teóricos 
e evidências empíricas para o desenvolvimento de outros 
processos envolvidos com o trabalho docente na escola, 
tanto quanto com aqueles ligados à formação de futuros 
professores. Tais resultados poderão orientar diferentes 
processos de formação profissional – inicial e continuada, 
bem como contribuir para a discussão sobre o impacto das 
crenças de autoeficácia no desenvolvimento das atividades 
docente e do coletivo da escola.

Outro aspecto a considerarmos como possibilida-
des futuras de pesquisas sobre AE no campoeducacional 
é o estudo junto à equipe gestora da escola (Raudenbush, 
Rowan, & Cheong, 1992; Devos & cols., 2012). Identificar 
e compreender as crenças desses profissionais da gestão 
escolar pode contribuir para se pensar, no nível micro, em 
programas de formação continuada de professoresem ser-
viço, e, no nível macro, em políticas de formação para os 
profissionais ligados à docência. Aponta-se ainda a neces-
sidade de investigações sobre a eficácia coletiva, uma vez 
que esse constructopode indicar o quanto os professores e 
equipe gestora, como um todo (coletivo), se julgam capazes 
de determinadas realizações.

É importante destacar que, como qualquer estudo de 
revisão, a presente pesquisa é apenas um recorte no tempo 
e no espaçoe tem limitações. Dentre elas, o uso do termo de 
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busca apenas no título pode ter influenciado na quantidade 
de artigos recuperados, uma vez que deve haver outros es-
tudos que utilizam o referencial da AE sem discriminá-lo no 
título, tanto quanto a possível publicação de estudos fora do 
recorte temporaldesta pesquisa.

Esperamos que o panorama traçado pelo presente 
estudo instigue pesquisadores brasileiros a conhecer o 
referencial da teoria social cognitiva e, especificamente, o 
constructo da AE postulado por Albert Bandura, na perspec-
tiva de que futuros estudos possam avançar na produção de 
conhecimentos sobre o papel das crenças de autoeficácia 
no comportamento humano nas mais diversas áreas, em 
especial no campo educacional. Acreditamos, pois, que 
é no diálogo crítico com a própria teoria, com os modelos 
de investigação a ela relacionados, bem como com outros 
referenciais, considerando, também, o contexto em que os 
estudos são realizados,que o avanço desse constructo po-
derá ser alcançado nas pesquisas no cenário nacional.
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Resumo
Verificou-se a influência de um programa de intervenção motora no desenvolvimento motor e autoconceito de escolares com Transtorno do 
Desenvolvimento da Coordenação (TDC). Participaram do programa de intervenção de 16 semanas,12 crianças com idades de 10 anos (± 6 
meses), divididas em dois grupos;sete escolares com indicativo TDC (GT) e cinco escolares com risco para TDC (GR). Utilizou-se a bateria 
motora MABC-2 (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007) e a Escala de Auto-percepção para Crianças (Harter, 1982). Para analisar os efeitos 
da intervenção, utilizou-se o teste de Wilcoxon, o nível de significância foi de p>0,05. O programa se mostrou efetivo quando observado o TDC 
proporcionando influência positiva e significante nos valores das pontuações totais, pontuação padrão e percentis do Teste MABC-2. Entretanto, 
para o autoconceito essa efetividade não foi totalmente confirmada.
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; criança; autoconceito.

Motor development and self-concept of children with Developmental 
Coordination Disorder

Abstract
It was verified the influence of a motor intervention program in motor development and school of self with Developmental Coordination Disorder 
(DCD). Participated in the 16-week intervention program, 12 children aged 10 years (± 6 months), divided into two groups; seven children with 
indicative TDC (GT) and five children with risk for TDC (GR). We used the motor battery MABC-2 (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007) and Self-
awareness Children Scale (Harter, 1982). To analyze the effects of the intervention, we used the Wilcoxon test, the level of significance was set 
at p >0.05. The program was effective when observing the TDC providing a positive and significant influence on the total score values, standard 
scores and percentiles MABC-2 test. However, for this self-effectiveness has not been fully confirmed. 
Keywords: Child development; child; self concept.

Desarrollo motor y auto concepto de escolares con trastorno del desarrollo 
de la coordinación 

Resumen
Se verificó la influencia de un programa de intervención motora en el desarrollo motor y auto concepto de escolares con Trastorno del Desarrollo 
de la Coordinación (TDC). Participaron del programa de intervención de 16 semanas 12 niños con edades de 10 años (± 6 meses), divididas 
en dos grupos; siete escolares con indicativo TDC (GT) y cinco escolares con riesgo para TDC (GR). Se utilizó la batería motora MABC-2 
(Henderson, Sugden, &Barnett, 2007) y la Escala de Auto-percepción para Infantes (Harter, 1982). Para analizar los efectos de la intervención, 
se utilizó el test de Wilcoxon, el nivel de significancia fue de p>0,05. El programa se mostró efectivo cuando observado el TDC proporcionando 
influencia positiva y significante en los valores de las puntuaciones totales, puntuación patrón y percentis del Test MABC-2. Sin embargo, para el 
autoconcepto esa efectividad no fue totalmente confirmada.
Palabras clave: Desarrollo infantil; niño; auto concepto.
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Introdução
As dificuldades e comprometimentos nos movimen-

tos ou atraso no alcance dos marcos motores, na maturação 
e aquisição das habilidades básicas locomotoras, funda-
mentais e estabilizadoras, pode produzir efeito significativa-
mente negativo no desenvolvimento global, assim como em 
atividades de vida diária, relações sociais, emotivas, afetivas 
e no ambiente escolar (Wright & Sugden, 1996). A criança 
que apresenta dificuldades no desempenho de habilidades 
motoras fundamentais diminui as chances de participação 
em atividades motoras escolares, reduzindo seu engaja-
mento motor e a participação futura em atividades que asse-
guram a qualidade de vida (Valentini, 2002a). 

Uma das dificuldades do movimento refere-se ao 
transtorno da coordenação motora que se caracteriza por 
um prejuízo na coordenação e no controle de movimentos 
básicos e por um desempenho abaixo do nível esperado em 
atividades que exigem coordenação motora (Oliveira, Loss, 
& Petersen, 2005). Na década de 1980, esses problemas 
de dificuldade de movimento e coordenação foram reco-
nhecidos pela Organização Mundial da Saúde - OMS e pela 
Associação Americana de Psiquiatria – APA, e receberam o 
nome de Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação – 
TDC (APA, 1995). 

O TDC não é simplesmente um problema de coor-
denação específico da infância, que desaparece gradual-
mente, de forma natural, com o crescimento e a maturação, 
pois há evidências de que as dificuldades motoras podem, 
ao longo da vida, levar ao isolamento, à depressão e à 
marginalização (Hellgreen & cols., 1994; Gillberg, 2000; 
Dewey, Kaplan, Crawford, & Wilson, 2002; Cantell, Smyth, 
& Ahonen, 1994; Polatajko, 2003). É um distúrbio pode 
ser observado no atraso motor e na dificuldade com que a 
criança realiza movimentos básicos, como pegar objetos, 
engatinhar e sentar, posteriormente, esse comportamento 
descoordenado evidencia-se em tarefas mais complexas 
(Valentini & cols., 2012).

Autores afirmam que o TDC representa um dos maio-
res problemas de saúde para a criança, pois sua prevalência 
na população mundial provavelmente é maior do que 6% em 
crianças de 5 a 11 anos (Dewey & Wilson, 2001), uma vez 
que somente uma pequena parte das crianças é identificada 
(Hay, Hawes, & Faught, 2004). A criança incapaz de parti-
cipar das atividades típicas dos colegas da mesma idade 
pode sofrer problemas sociais e emocionais, porque a idade 
escolar é uma fase da vida na qual ela conquista seu lugar 
no grupo, por meio da participação em brincadeiras rela-
cionadas a atividades físicas (Dewey & cols., 2002; Segal, 
Mandich, Polatajko, & Cook., 2002; Cantell & cols.,1994).

Pode-se afirmar que crianças com dificuldades moto-
ras são incapazes de participar de muitas atividades físicas 
cujos colegas participam, mas o mais importante é que po-
dem ter dificuldades em atividades em casa, na escola e na 
vida social e, por consequência, reduzir sua percepção de 
competência e motivação para participar das oportunidades 
que lhes são apresentadas (Hands, 2007). Esta percepção 

aponta os sentimentos que a criança possui em relação a 
si mesma e aos rótulos que são colocados em comparação 
com a sociedade (Harter, 1984). O autoconceito é um ter-
mo mais abrangente relativo à descrição de um indivíduo, 
definindo-se como o conhecimento que o indivíduo tem de si 
próprio, englobando aspectos cognitivos, afetivos e compor-
tamentais (Sisto, Bartholomeu, Rueda, & Fernandes, 2004), 
acerca das suas capacidades, competências, aparência físi-
ca e aceitabilidade social (Byrne, 1984). Também é conside-
rado por muitos autores como uma das principais qualidades 
protetoras individuais preditivas de um bom funcionamento 
psicossocial (Novaes, 2003; Campos, 2004).

Com essa relação entre o TDC e o autoconceito, 
uma intervenção é recomendada visto que é indicada para 
indivíduos com deficiências ou déficit motor; sua finalidade, 
seguindo uma abordagem desenvolvimentista, deve atender 
às principais necessidades do aluno, promovendo a inte-s principais necessidades do aluno, promovendo a inte-
ração dinâmica entre as características do executante, da 
tarefa e do ambiente, objetivando o aumento do repertório 
motor (Gallahue & Ozmun, 2005).

Diante deste contexto referente ao comportamento mo-
tor, firma-se a seguinte questão problema: “Qual a influência 
de um programa de intervenção motora no desenvolvimento 
motor e autoconceito de escolares com indicativo e risco de 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação Motora?

Método
Este estudo caracterizou-se como quase-experimen-

tal (Thomas & Nelson, 2002) e o delineamento da pesquisa 
constituiu-se de três fases: pré-teste, execução do programa 
de intervenção motora e pós-teste. Os participantes foram 
selecionados por conveniência em uma comunidade escolar 
da mesorregião da Grande Florianópolis-SC a 6 km da ca-
pital. A instituição de ensino atende estudantes com idades 
entre 6 e 18 anos, nas séries do ensino fundamental, no 
período matutino e vespertino e fica situada em uma área 
privilegiada e acessível do município, integrando um corpo 
discente de todas as regiões da cidade e dos municípios 
vizinhos (Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu).

Os participantes deste estudo foram previamente 
identificados no estudo de Silva (2009), pesquisadora do 
Laboratório de Distúrbios da Aprendizagem e do Desenvol-
vimento – LADADE, da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC que investigou o desempenho motor, 
desempenho acadêmico e senso de auto-eficácia de esco-
lares. Considerando o expressivo apoio e interesse da ins-
tituição em dar continuidade à pesquisa, o presente estudo 
propôs-se a dar sequenciamento e verificar as alterações no 
desempenho motor destes escolares após um programa de 
intervenção motora. Para a inclusão das crianças no estudo, 
foram estabelecidos os critérios: possuir percentil igual ou 
inferior a 15, segundo protocolo do Teste MABC-2; possuir 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo 
responsável; estar regularmente matriculado e ser favorável 
a participar de 21 sessões de intervenção motora. Como 
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critérios de exclusão consideraram-se: não demonstrar in-
teresse em participar do estudo; desistência ou retirada do 
consentimento dos pais ou responsáveis; não comparecer 
(faltar) às sessões de intervenção motora; não apresentar 
integridade física e mental.

Algumas limitações com relação à amostra ocorre-à amostra ocorre- amostra ocorre-
ram: uma epidemia de gripe H1N1 no estado no período da 
intervenção, o que acarretou um atraso na pesquisa e grande 
perda amostral. Outros sete escolares retiraram-se do expe-
rimento por motivos particulares. Assim, a composição final 
constituiu-se por 12 escolares de 3ª a 5ª séries que obtiveram 
risco ou indicativo de TDC conforme avaliação no MABC-2.

Destes 12 escolares, cinco pertenciam ao Grupo 
com Risco para TDC (GR) e sete ao Grupo com Indicativo 
de TDC (GT). O grupo GR foi composto por três escolares 
do sexo feminino e dois do sexo masculino. O grupo GT foi 
composto por três escolares do sexo feminino e quatro do 
sexo masculino. A média de idade geral e dos grupos foi de 
10 anos, sendo ± 6 meses para o geral e ± 8 meses para GR; 
não houve desvio padrão para o GT.

Instrumentos

Para a coleta dos dados utilizoua Bateria para Ava-
liação do Movimento de Crianças o Movement Assessment 
Battery for Children – MABC-2 (Henderson, Sugden, & 
Barnett, 2007), a Escala de Autopercepção para Crianças 
(Self-Perception Profile for Children –SPPC) (Harter, 1982) e 
a Ficha de Registro e Identificação Escolar.

O MABC-2 consiste em uma lista de checagem e um 
teste de desempenho motor aplicável em clínicas e escolas 
para detectar dificuldades motoras em crianças de 4 a 16 
anos. O teste possui quatro conjuntos de tarefas, cada um  
apropriado a uma faixa etária específica, sendo a Faixa 1 
para testes com crianças de 4 a 6 anos, Faixa 2 para crian-
ças de 7 a 10 anos, e Faixa 3 para crianças de 11 a 16 anos. 

Os testes são divididos nas categorias: Testes de Destreza 
Manual, Testes de Habilidades com Bola e Testes de Equi-
líbrio. As tarefas são diferenciadas para as idades, levando 
em conta o padrão de desenvolvimento da criança em cada 
faixa etária conforme ilustra o Quadro 1.

Para a realização dos testes foram utilizados Formu-
lários de Registro nos quais foram armazenados os dados 
pessoais dos alunos como nome, idade, endereço residen-
cial entre outros, e o desempenho nas tarefas propostas 
pelo teste. Os formulários de registro possuem também um 
espaço para a realização de uma avaliação qualitativa, que 
leva em conta as influências comportamentais da criança 
durante a realização dos testes. Após a aplicação dos tes-
tes, os resultados foram somados, primeiramente dentro de 
cada conjunto de tarefas, para ser possível obter o escore 
das Destrezas Manuais Totais, Habilidades com Bola Totais 
e Equilíbrio Total. Em seguida foram somados esses três últi-
mos valores, para se obter o MABC-2 Total de cada criança.

Os valores do MABC-2 Total foram comparados 
à tabela de percentis, presentes no protocolo do teste. As 
crianças cujo MABC-2 totais apresentaram um resultado a 
baixo do 5º percentil foram consideradas com indicativo de 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação - TDC. Os 
valores entre o 5º e o 15º percentil indicaram que a criança 
tem risco de apresentar dificuldades motoras. Valores acima 
do 15º percentil indicaram que não foi detectada nenhuma 
dificuldade motora. O teste é administrado individualmente, 
e leva cerca de 20 a 40 minutos para ser realizado depen-
dendo da idade e da dificuldade motora apresentada pela 
criança. O presente estudo utilizou as faixas 2 e 3.

A confiança de teste reteste do MABC foi considera-
da boa (Henderson & Sugden, 1992). Croce, Horvat e Mc-
Carthy (2001) observaram a confiança do teste reteste do 
MABC, verificando um coeficiente de correlação intra-classe 
alto em todos os grupos de idades. Ao comparar o MABC 
com o teste Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 
(BOMPT), nas versões (longa e curta), foi demonstrada uma 

Categorias Testes Faixa 2 Testes Faixa 3 Registro

Destreza Manual

DM1 Colocando pinos Invertendo pinos Tempo

DM2 Passando cordão Triângulo com porcas Tempo

DM3 Trilha da bicicleta Trilha da bicicleta Nº de acertos

Lanças e 
Receber

LR1
Lançar e receber com as 

duas mãos
Lançar e receber com uma mão Nº de acertos

LR2 Lançar saco de feijão Lançar no alvo Nº de acertos

Equilíbrio

EQ1 Equilíbrio sobre a tábua Equilíbrio sobre duas tábuas Tempo

EQ2 Andando sobre a linha Caminhando para trás Nº de erros

EQ3 Saltando tapetes Saltando tapetes em zig-zag Nº de erros

Quadro 1. Testes segundo as categorias de habilidades motoras (MABC-2).
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validade concorrente moderada (Crawford & cols., 2001; 
Croce & cols., 2001). Entretanto, o MABC objetiva verificar 
limitações motoras, enquanto que o objetivo do BOMPT é 
caracterizar a performance motora, sendo assim, uma com-
pleta concordância não é necessariamente esperada (Hen-
derson & Sugden, 1992). Estes resultados suportam o uso 
do MABC como medida de habilidade motora em crianças 
com idade de 5 a 12 anos (Croce & cols., 2001). O MABC 
como instrumento ainda obteve a melhor avaliação ao ser 
considerado em uma revisão de critérios diagnósticos para 
distúrbios de desenvolvimento motor (Geuze, Jongmans, 
Scoemaker, & Smits-Engelsman, 2001). Portanto, justifica-se 
a utilização do MABC-2 no objetivo proposto. 

A Escala de Autopercepção para Crianças (Self-Perception 
Profile for Children – SPPC) é a nova versão da “Perceived Com-
petence Scale for Children” (Harter, 1982) e é formada por 
36 itens divididos em seis sub-escalas, onde cada item é 
composto por duas afirmações, interligadas com o conectivo 
“mas”. Em cada sub-escala três itens estão organizados de 
forma que a primeira afirmação represente alta competência 
ou adequação (sinalizadas abaixo com o sinal +) e os outros 
três de forma que a primeira afirmação represente baixa com-
petência ou adequação (sinalizados abaixo com o sinal). As 
seis sub-escalas são: a) Competência escolar/acadêmica 
(itens 1+, 7+, 13-, 19-, 25+ e 31-): avalia a percepção da 
criança em relação à sua competência diante das demandas 
escolares, por exemplo, como é seu desempenho na sala 
de aula e quão inteligente se julga ser; b) Aceitação Social 
(itens 2-, 8+, 14-, 20+, 26-, 32+): investiga o grau com que 
a criança é aceita por seus pares, o quanto se sente popu-
lar, quantidade de amigos e facilidade para se relacionar; c) 
Competência Atlética (itens 3+, 9-, 15+, 21+, 27-, 33-): avalia 
a percepção da criança acerca de suas habilidades para os 
esportes, por exemplo, sentimento de quão bom é seu de-
sempenho em esportes e atividades atléticas; d) Aparência 
Física (itens 4+, 10+, 16-, 22-, 28-, 34+): verifica o grau de 
satisfação da criança com sua aparência, se gosta do seu 
corpo e se o considera bonito; e) Comportamento (itens 5-, 
11+, 17+, 23-, 29-, 35+): avalia o nível em que a criança está 
satisfeita com o seu comportamento, se age de forma correta 
e evita situações-problema e f) Mais-valia Global (itens 6-, 
12-, 18+, 24+, 30+, 36-): avalia a extensão em que a criança 
está satisfeita consigo mesma, com a forma como conduz 
sua vida e se é, em geral, feliz. Constitui um julgamento glo-
bal ao invés de uma avaliação por domínios.

Os seis primeiros itens da escala foram organizados 
de acordo com a ordem acima; os demais também seguem 
essa alternância ao longo da escala. O questionário apre-
sentado à criança possui o título “Como eu sou”. Cada item 
é composto por duas afirmações e a criança deve escolher 
qual delas melhor a descreve. Em seguida, deve pensar se a 
afirmação escolhida é pouco verdadeira ou muito verdadeira 
para ela. A pontuação é feita no formato Likert, atribuindo-se 
os valores 4, 3, 2 ou 1; representando o escore 4 o maior 
senso de adequação. Os escores são somados para que se 
tenha uma pontuação final de cada sub-escala e a partir daí 
se tem o perfil de cada criança. O questionário pode ser admi-

nistrado em grupo ou individual de acordo com Novaes (2003) 
e será adotado o critério de classificação de Teixeira (2008).

Os dados de fidedignidade relatados por Harter (1985) 
determinam que na amostra com crianças de 6ª e 7ª séries 
a fidedignidade foi de 0.84, com crianças de3ª a 6ª séries foi 
de 0.81 e consistência interna variando entre 0.55 e 0.93. 
Estudos de validação da escala adaptada para o Brasil apre-
sentaram índices semelhantes aos dados americanos para 
cada sub-escala (Bandeira, Reppold, Pflüger, & Facio, 2003). 
Em outro estudo também com crianças brasileiras (Villwock, 
2005), a fidedignidade encontrada foi de 0.83, compatível 
coma apresentada pela autora do instrumento (Harter, 1985). 
A escala SPPC (Harter, 1985) foi submetida à validação de 
conteúdo (Vallerand, 1989), em crianças brasileiras com 
idade entre 8 e 10 anos, através de cinco etapas: versão 
preliminar, aplicação na população, avaliação de clareza e 
da pertinência, da fidedignidade e da validade de construção. 
Os resultados indicaram que a versão preliminar atendeu 
aos critérios de clareza e pertinência esperada e que corre-
lações de média a forte para validade e fidedignidade foram 
encontradas, semelhantes aos resultados apresentadas pela 
autora do instrumento (Villwock, 2005).

A ficha de registro e identificação escolar é um do-
cumento oficial de uso da instituição escolar e obteve-se 
permissão para pesquisar neste arquivo informações como: 
renda familiar, profissão dos pais, histórico de repetência es-
colar, endereço, data de nascimento, escolaridade dos pais, 
situação conjugal e com quem a criança mora.

Procedimentos para a Coleta

A coleta de dados teve início após a aprovação da 
instituição escolar e do Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos – CEP/UDESC1. As avaliações iniciaram-se 
após a reunião com os responsáveis legais das crianças 
que obtiveram indicativo de dificuldades motoras, onde 
apresentaram-se os objetivos, procedimentos e demais es-
clarecimentos. Não fizeram parte do estudo crianças cujos 
responsáveis ou professores relataram problemas físicos ou 
mentais. Após as avaliações, as crianças que mantiveram 
percentis igual ou inferior a 15 no MABC-2 total participaram 
das intervenções. Ao término da 21a sessão os escolares 
foram reavaliados tanto no desempenho motor como no au-
toconceito. Os resultados individuais foram repassados para 
os pais através de relatório individual.

O Programa de Intervenção

O período de Coleta e Intervenção, para ambos os 
grupos, foi de 16 semanas; cada participante recebeu 21 
sessões, individuais, totalizando 252 sessões de intervenção 
motora. As sessões aconteceram nos períodos das aulas de 
educação física, realizadas duas vezes por semana, durante 
1     Sob o n◦de registro 23/2009/ resolução 196/96 e 251/97 do 
Conselho Nacional de Saúde.
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45 minutos, no espaço escolar, ministradas pela pesquisa-
dora, uma bolsista PIBIC e uma profissional de educação 
física e foram idênticas no sequenciamento e conteúdo, 
tornando-se assim uma variável de controle.

As intervenções foram organizadas de acordo 
com os três grupos de habilidades sugeridas no MABC-
2 (destreza manual, lançar e receber, e equilíbrio). Para 
cada sessão houve um plano de aula e um anedotário, 
onde registraram-se observações da criança.O programa 
de intervenção foi estruturado dentro de uma perspectiva de 
Desenvolvimentista e nos pilares do estilo de ensino Des-
coberta Orientada que busca promover um relacionamento 
particular entre professor-aluno, no qual a sequência de 
tarefas propostas ocasiona uma sequência correspondente 
de resposta pelo aprendiz. Cada tarefa ou desafio deve pro-
vocar uma única resposta correta, descoberta pelo aluno. 
Caso isto não aconteça, o professor acrescenta outras tare-
fas ou dicas que conduzam o aluno a resposta certa. O efeito 
cumulativo dessa sequência, ou seja, um processo conver-
gente, leva o aluno a descobrir o conceito, princípio ou idéia 
procurado (Krug, 2009). As avaliações e intervenções foram 
realizadas na quadra poliesportiva e em uma sala com 30m2, 
ventiladores de tetos e próxima ao bebedouro e sanitários. 

Análise dos Dados e Tratamento Estatísticos

Para descrever o desenvolvimento motor e o autocon-
ceito, utilizou-se estatística descritiva, incluindo medidas de 
tendência central (média, mediana e moda) e variabilidade 
(desvio-padrão, variação e freqüências),  bem como os es-
cores fornecidos pelos testes.Considerando que o n amostral 
ficou reduzido a doze participantes, optou-se por utilizar esta-
tística não paramétrica para as análises inferenciais, reduzin-
do a chance de cometer erros do tipo II.Para verificar as alte-
rações provocadas pelo programa de intervenção motora nas 
variáveis dependentes do estudo (desempenho nos testes 
motores e autoconceito), utilizou-se o teste não paramétrico 
de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi p < 0,005. 
Os dados foram tabulados no programa SPSS for Windows e 
realizou-se a análise dos resultados através de três critérios 
distintos: escore padrão, percentil e avaliação descritiva. Para 
este estudo optou-se por analisar os dados utilizando como 
critério a pontuação padrão, pois já contabiliza as idades; e 
os demais critérios se utilizaram como medidas complemen-
tares. Foram realizados relatórios finais individuais que foram 
repassados a escola e explicados aos pais em reunião.

Resultados
O grupo de crianças com TDC (GT) foi composto por 

sete participantes, com idades médias entre 10 anos (± 6 
meses), quatro do sexo feminino e três do sexo masculino. 
O grupo denominado risco para TDC (GR) foi composto por 
cinco participantes, com idade média de 10 anos (± 4 me-
ses), três do sexo feminino e dois do sexo masculino. 

Desenvolvimento Motor a Dificuldades Motoras

O desenvolvimento motor obtido por meio da pontu-
ação total do teste para o grupo GT (47.28, ±5.76) foi con-
siderado com “dificuldade motora significante”. Já o grupo 
GR com média 61.80(±2.77) foi considerado como “risco 
para apresentar dificuldades motoras devendo haver um 
monitoramento” dessas crianças. Diante destes resultados, 
foi possível observar menor média na pontuação padrão 
das habilidades de Lançar e Receber, com média de 15.6 
(±3.09),(Tabela 2), contudo, considerando os testes separa-
damente a menor média foi encontrada no teste de Equilíbrio 
2, com média 4.58 (±3.94) conforme Tabela 3.

Constatou-se que os escolares com TDC obtiveram 
médias inferiores nas tarefas de equilíbrio (EQ2, X=3.57, ± 
3.41; EQ3, X=3.43, ± 1.51) enquanto os escolares do grupo 
de risco apresentaram mais dificuldades nas tarefas de des-
treza manual (DM1, X=5.60, ±2.07; DM2 X=5.60, ± 0.89). A 
menor dificuldade motora foi observada na tarefa DM3, que 
consiste em tracejar um desenho de uma trilha de bicicleta, 
onde GT apresentou média 9.71(±2.69) e GR média 11.40 
(±0.89). Sobre a habilidade de destreza manual, nota-se que 
na tarefa 2 (DM2)as crianças com TDC obtiveram média dis-
cretamente superior (5.85, ± 2.73) quando comparadas às 
crianças do grupo de risco (5.60, ± 0.89).Os participantes 
apresentaram maior dificuldade nas habilidades de Lançar e 
Receber. Contudo, na observação por grupo, os participan-
tes com TDC obtiveram maior severidade nas habilidades de 
Equilíbrio e os participantes do grupo de risco nas habilida-
des de Destreza Manuais.

Autoconceito

Constatou-se que os participantes possuíam um sen-
so de adequação “moderado” de seu autoconceito (Autocon-
ceito total, 109.50 ±16.30, e x= 3.04).Ao verificar os valores 
descritivos das sub-escalas apresentados na Tabela 5, é 
possível observar um senso de adequação “moderado” nas 
percepções de Competência Escolar (16.67 ±4.64, e x=2.7), 
Competência Atlética (16.83 ±3.81,x=2.80), Comportamento 
(17.58 ±4.81, e x 2.93). Já as pontuações das sub-escalas: 
Aceitação Social (18.50 ±4.64, e x=3.10), Aparência Física 
(19.58 ±3.20, e x=3.26) e Mais-Valia Global (20.33 ±3.70, e 
x= 3.39) indicaram que os participantes possuem senso de 
adequação “mais elevado”.

Influência do Programa de intervenção no 
Desempenho Motor

A tabela 1 apresenta os valores descritivos para o 
desenvolvimento motor pré e pós-programa interventivo dos 
participantes do estudo.

Ao observar os resultados descritos na tabela 1 é 
possível afirmar que para ambos os grupos (GT e GR) o 
programa interventivo proporcionou influência positiva e 

Intervenção motora, autoconceito e TDC   *   Thais Silva Beltrame, Fernando Luiz Cardoso, Juliano Maestri Alexandre & Carla Simon Bernardi



60 Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 20, Número 1, Janeiro/Abril de 2016: 55-67.

PRÉ PÓS Wilcoxon

X dp md X dp md Z P

Pontuação Total 
Teste

GT 47.28 5.76 48.00 63.57 10.92 58.00 -2.371 0.018

GR 61.80 2.77 61.00 70.20 6.38 72.00 -2.032 0.042

Pontuação Padrão
GT 4.14 0.90 4.00 7.00 2.24 6.00 -2.388 0.017

GR 6.40 0.55 6.00 8.00 1.00 8.00 -2.070 0.038

Percentil
GT 3.00 1.91 2.00 19.43 24.64 9.00 -2.375 0.018

GR 11.80 3.83 9.00 26.20 10.52 25.00 -2.041 0.041

PRÉ PÓS Wilcoxon

X Dp md I.C.(95%) X Dp md I.C.(95%) Z P

DM 20.8 3.10 20.00 18.9-22.8 21.3 4.27 21.00 18.6-20.0 -0.357 0.721

LR 15.6 3.09 15.00 13.6-17.5 18.9 3.89 19.0 16.4-21.4 -2.494 0.013

EQ 17.67 5.71 17.50 14.0-21.3 25.9 7.72 25.5 21.0-30.8 -2.675 0.007

PRÉ PÓS Wilcoxon

X dp md X Dp md z P

DM1 4.92 1.68 4.50 5.16 2.82 6.00 -0.254 0.799

DM2 5.75 2.09 6.00 5.42 3.65 6.00 -0.312 0.755

DM3 10.42 2.23 11.00 10.92 2.54 11.00 -0.674 0.500

LR1 9.75 3.16 8.00 10.75 2.30 11.00 -1.027 0.304

LR2 5.83 1.70 5.00 8.16 2.85 8.50 -2.251 0.024

EQ1 8.17 3.86 8.50 9.58 2.47 8.50 -0.970 0.332

EQ2 4.58 3.94 3.00 7.33 3.77 8.50 -1.798 0.072

EQ3 4.92 2.84 4.00 9.00 2.95 9.50 -2.810 0.005

Tabela 3. Pontuação Padrão dos Sub-testes das Habilidades Motoras da Bateria MABC-2, pré e pós-programa de 
intervenção motora.

Tabela 1. Pontuações Gerais da Bateria MABC-2, pré e pós-programa de intervenção motora por grupo de TDC (GT) e 
grupo de risco para TDC (GR)

GT - grupo de crianças com TDC; GR - grupo do risco para TDC.

Tabela 2. Pontuação Padrão e Intervalo de Confiança das Habilidades Motoras da Bateria MABC-2pré e 
pós-programa de intervenção motora.

DM – Destreza Manual; LR – Lançar e Receber; EQ – Equilíbrio.



61

significante nos valores das pontuações totais, pontuação 
padrão e percentis do Teste MABC-2 segundo análise por 
meio do teste Wilcoxon. A análise dos dados do programa 
interventivo sobre as categorias de habilidades propostas 
pelo teste MABC-2, constatou influência significativamente 
positiva nas habilidades de Lançar e Receber (p=0.013) e 
mais fortemente na habilidade de Equilíbrio (p=0.007). Não 
se constatou influência positiva do programa interventivo so-
bre as habilidades de Destreza Manual (p=0.721), conforme 
é possível observar na Tabela 2.

Constata-se que não houve sobreposição nos inter-ão houve sobreposição nos inter- sobreposição nos inter-
valos de confianças das habilidades de Lançar e Receber, e 
Equilíbrio. Outro achado importante é relativo ao que valores 
descritos na Tabela 3. Ao observarmos os testes separada-
mente, referentes a cada categoria de habilidade motora, só 
encontramos diferença significativa na aplicação do teste 
estatístico de Wilcoxon, no sub-teste de Lançar e Receber 2 
(p=0.024) e no sub-teste de Equilíbrio3 (p=0.005). Contudo, 
é possível constatar que com exceção do sub-teste de Des-
treza Manual 2, todos os demais sub-testes apresentaram 
médias superiores no pós-teste, levando em sua somatória 
a uma diferença no resultado final, onde pode ser verificado 

nas tabelas 1 e 2. Neste sentido, também é possível obser-
var na tabela 4 os sub-testes segundo os grupos interventi-
vos; onde somente o grupo com TDC apresenta diferença 
estatisticamente significativa no sub-teste de Equilíbrio 2.

Considera-se relevante ressaltar que ao fim do pro-
grama interventivo as crianças com TDC (GT) apresentaram 
aumento superior nas médias dos testes de habilidades 
motoras conforme ilustra a tabela 4. Outra consideração em 
relação aos achados deste estudo foi em relação à influência 
positiva nas habilidades de equilíbrio das crianças do grupo 
com TDC, visto que ao início o estudo esta era a habilidade 
da qual foram obtida menores médias, e após o programa 
interventivo foram nestas mesmas habilidades que observou 
a maior diferença significativa.

No Autoconceito

A tabela 5 apresenta os resultados da pontuação da 
avaliação do autoconceito total e o resultado parcial de sua 
categoria segundo a Escala de Autopercepção- SPPC.

PRÉ PÓS Wilcoxon

X dp md X Dp md Z P

DM1
GT 4.34 1.27 4.00 5.43 3.10 6.00 -0.739 0.465

GR 5.60 2.07 6.00 4.80 2.68 6.00 -0.535 0.593

DM2
GT 5.86 2.73 6.00 5.43 3.21 6.00 -0.315 0.752

GR 5.60 0.89 6.00 5.40 4.61 6.00 -0.135 0.892

DM3
GT 9.71 2.69 11.00 11.00 2.52 11.00 -1.069 0.285

GR 11.40 0.89 11.00 10.80 2.86 11.00 -0.447 0.655

LR1
GT 8.14 2.67 7.00 10.43 2.64 11.00 -1.687 0.092

GR 12.00 2.45 11.20 11.20 1.92 11.00 -0.552 0.581

LR2
GT 6.00 2.00 5.00 7.80 3.03 7.00 -1.289 0.197

GR 9.00 3.39 9.00 10.80 2.77 12.00 -0.736 0.461

EQ1
GT 7.57 4.31 8.00 8.71 1.98 8.00 -0.526 0.599

GR 9.00 3.39 9.00 10.80 2.77 12.00 -0.736 0.461

EQ2
GT 3.57 3.41 2.00 6.41 3.98 3.00 -1.192 0.233

GR 6.00 4.58 3.00 9.00 3.08 11.00 -1.604 0.109

EQ3
GT 3.43 1.51 3.00 8.00 3.00 8.00 -2.207 0.027

GR 7.00 3.08 8.00 10.40 2.51 11.00 -1.841 0.066

Tabela 4 – Pontuação Padrão dos sub-testes das Habilidades Motoras da Bateria M-ABC2 pré e pós-programa de 
intervenção motora no grupo de TDC (GT) e no grupo de risco para TDC(GR). 

Intervenção motora, autoconceito e TDC   *   Thais Silva Beltrame, Fernando Luiz Cardoso, Juliano Maestri Alexandre & Carla Simon Bernardi



62 Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 20, Número 1, Janeiro/Abril de 2016: 55-67.

No que se refere à pontuação total desta escala, ou 
Autoconceito total, as análises dos resultados evidenciam 
uma diminuição significativa no pré-teste para pós-teste 
pela análise através do teste de Wilcoxon (p=0.007). Contu-
do, essa diminuição não alterou substancialmente a média, 
permanecendo como “Moderado” o senso de autoconceito 
total dos participantes. O programa interventivo demonstrou 
ter influenciado negativamente as médias das categorias 
Aceitação Social (17.92 ± 3.37, e x=2.99), Aparência Física 
(16.42 ± 5.82, e x=2.74) e Mais-Valia Global (17.17 ± 4.71, e 
x=2.86). No pré-teste os participantes apresentaram senso de 
adequação “Mais Elevada” para essas categorias e no pós-
-teste passou a ser “Moderada”. A análise estatística por meio 
do teste Wilcoxon não constatou diferença estatisticamente 
significativa, e a Competência Atlética foi a única categoria 
que demonstrou aumento positivo em sua média, mesmo que 
sutil, após o programa interventivo; apresentando média pré 
igual a 16.83 (±4.56) e pós igual 16.92 (±2.74). Este dado se 
apresenta com maior destaque na tabela 6, onde mostra a 
pontuação dos grupos interventivos. Outro achado diz res-
peito ao grupo de escolares com TDC (GT), indicando uma 
diminuição significativa na forma como julgam seu compor-
tamento (p=0.027) conforme também apresenta a tabela 6.

Por fim, constata-se que o grupo de crianças com 
TDC apresentou aumento da média na sua percepção de 
competência atlética após a intervenção, enquanto o gru-
po de risco obteve decréscimo (préx=16.40, ±2.88 e pós 
x=15.40, ±2.70).

Discussão

Desenvolvimento motor e dificuldades motoras

Os participantes apresentaram maior severidade 
nas habilidades de Lançar e Receber e nas habilidades de 
Equilíbrio estático e dinâmico. Nas habilidades de Destre-
za Manual foram apresentadas menores dificuldades. Este 
resultado diverge dos achados por Silva (2009), em que ao 
avaliar com o MABC em 406 escolares com idade entre 7 
e 10 anos, dos quais 56.9% eram meninas e 43.1% eram 
meninos em Florianópolis/SC, as principais dificuldades 
de movimento foram nas habilidades de Destreza Manual 
seguidas das habilidades de Equilíbrio e por fim as habili-
dades com bola. Ao comparar os resultados deste estudo 
com outras investigações prévias, os dados sugerem uma 
tendência das crianças brasileiras a apresentarem uma mé-
dia de desempenho das habilidades motoras abaixo do nível 
esperado para a idade (França, 2008; Silva, 2009).Nesta 
mesma perspectiva, Valentini e Rudisill (2004) avaliaram 
o desenvolvimento motor de escolares de 5 a 10 anos de 
idade com e sem atrasos no desempenho motor. Os partici-
pantes (n=104) foram avaliados por meio do TGMD (Test of 
Gross Motor Development) antes e após a intervenção. Os 
resultados revelaram que as crianças com e sem atrasos 
motores que participaram da intervenção demonstraram mu-
danças significativas no desempenho das habilidades mo-

PRÉ PÓS Wilcoxon

X dp md X dp md Z P

Competência 
Escolar 16.67 4.64 17.00 15.08 3.42 14.00 -1.720 0.085

Aceitação 
Social 18.50 4.64 20.00 17.92 3.37 18.50 -0.476 0.634

Competência 
Atlética 16.83 3.81 18.00 16.92 2.74 16.00 -0.045 0.964

Aparência 
Física 19.58 3.20 19.00 16.42 5.82 16.50 -1.897 0.058

Comportamento 17.58 4.81 19.00 15.42 3.82 15.50 -1.784 0.074

Mais-Valia 
Global 20.33 3.70 21.00 17.17 4.71 17.50 -2.304 0.021

Autoconceito 
Total 109.50 16.30 110.50 98.92 17.22 99.50 -2.708 0.007

Tabela 5 – Pontuação total e por categoria do SPPC pré e pós-programa de intervenção motora.
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toras, enquanto que as crianças do grupo sem intervenção 
não evidenciaram melhorias neste período.

Em estudo anterior, Valentini (2002b) objetivou 
determinar a influência de uma intervenção motora no de-ência de uma intervenção motora no de- no de-
senvolvimento motor de crianças de 6 a 10 de idade que 
sinalizaram atrasos motores previamente identificados, com 
91 crianças em dois grupos distintos (intervenção, n=14; e 
controle n=50); os resultados demonstraram que a inter-
venção promoveu modificações significativas e positivas, 
oportunizando vivências de atividades motoras desafiadoras 
para as crianças. Estes dados fortalecem o entendimento de 
que as habilidades motoras não emergem naturalmente e de 
que é necessário propiciar às crianças instrução adequada, 
métodos sistemáticos e consistentes de ensino, pois o ensi-
no é fundamental para o desenvolvimento motor, tendo-se 
em vista as dificuldades neste contínuo processo estarem 
comumente relacionadas à falta de oportunidade de prática, 
à falta de instrução adequada ou ainda à falta de experiência 
motora.

Os estudos que analisam o desempenho de crianças 
com TDC em diversas tarefas têm demonstrado maiores di-
ficuldades na execução das atividades por esta população, 
a qual apresenta maior variabilidade e inconsistência de 
resposta (Oliveira, 2003; Schoemaker & cols., 2006). Astill 
e Utley (2006) demonstraram que na tarefa de segurar uma 
bola de tênis com as duas mãos, as crianças com TDC de 

7 e 8 anos apresentaram maior congelamento dos graus de 
liberdade nos membros superiores, demonstrando rigidez 
na performance do movimento de agarrar. Além do mais, a 
maior variabilidade intra-indivíduos relacionou-se à falta de 
flexibilidade em realizar ajustes corporais no acoplamento 
dos membros. 

Toda tarefa nova em cuja execução não tenha havido 
prática prévia ou possibilidade de transferência de aprendi-
zagem anterior será relativamente complexa para o apren-
diz, principalmente para as crianças com TDC, considerando 
suas maiores dificuldades perceptivas e de coordenação 
motora (Nunomura & Nista-Piccolo, 2005). Em concordância 
com estes resultados, também se ressalta o estudo realiza-
do com a bateria MABC em crianças brasileiras de 9 e 10 
anos de escola pública e particular de Teixeira, Gimenez, 
Oliveira e Dantas (2010), confirmando maiores dificuldades 
nas habilidades manipulativas onde os valores de média do 
escore parcial de destreza manual para as crianças de esco-
la pública foi de 9.35 e de escola particular 8.6.

Auto conceito

Os escolares com Transtorno de Desenvolvimento 
da Coordenação (TDC) participantes deste estudo apre-
sentaram um autoconceito geral mais positivo que aos 
participantes com risco para TDC. Este achado não reflete 

PRÉ PÓS Wilcoxon

X dp md X dp md Z P

Competência 
Escolar

GT 18.28 4.75 19.00 16.14 3.53 17.00 -1.549 0.121

GR 14.40 3.78 14.00 13.60 2.97 14.00 -0.736 0.461

Aceitação Social
GT 17.57 6.00 20.00 17.86 3.48 20.00 -0.271 0.786

GR 19.80 0.84 20.00 18.00 3.60 18.00 -0.730 0.465

Competência 
Atlética

GT 17.14 4.56 18.00 18.00 2.38 19.00 -0.527 0.598

GR 16.40 2.88 18.00 15.40 2.70 15.00 -0.674 0.500

Aparência Física
GT 19.43 2.64 19.00 18.00 5.66 16.00 -0.542 0.588

GR 19.80 4.21 21.00 14.20 5.89 12.00 -1.826 0.068

Comportamento
GT 19.14 5.18 20.00 15.57 4.89 16.00 -2.207 0.027*

GR 15.40 3.65 15.00 15.20 2.05 15.00 -0.135 0.892

Mais-Valia Global
GT 20.00 4.08 21.00 18.14 5.11 18.00 -1.476 0.140

GR 20.80 3.42 21.00 15.80 4.21 15.00 -1.841 0.066

TOTAL
GT 111.57 20.35 111.0 103.71 19.00 108.00 -1.612 0.107

GR 16.60 9.55 110.0 92.20 13.33 93.00 -2.023 0.043*

Tabela 6. Pontuação total e por categoria do SPPC pré e pós programa de intervenção motora no Grupo de TDC (GT) e 
Grupo de Risco para TDC (GR).

Intervenção motora, autoconceito e TDC   *   Thais Silva Beltrame, Fernando Luiz Cardoso, Juliano Maestri Alexandre & Carla Simon Bernardi
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as características próprias do perfil de crianças com difi-
culdades motoras apresentadas na literatura (Maturano, 
1997; Hay, Aschaman, & Kraayenoord, 1998; Martini & Bu-
rochovith, 1998). No estudo de Cia e Barham (2008), cujo 
objetivo era estabelecer relação entre autoconceito e de-
sempenho atlético de crianças escolares, 58 crianças de 5ª 
e 6ª séries do ensino fundamental foram avaliadas usando 
o Self-description Questionnaire1 (SDQ1), concluindo que 
o autoconceito estava positivamente correlacionado com o 
desempenho atlético dos escolares.Tais resultados vão ao 
encontro com achados de outras pesquisas, que apontam 
a influência mútua entre o desenvolvimento motor e o de-
senvolvimento do autoconceito de crianças em fase escolar 
(Maturano, 2004). Nesses estudos os resultados sugerem 
a presença de impacto negativo das dificuldades motoras 
no autoconceito das crianças. Possivelmente, esta correla-
ção existe porque as crianças com melhor autoconceito são 
mais confiantes, são mais persistentes em suas atividades 
atléticas, não têm medo de errar; por isso não temem com-
petições, se relacionam melhor com outras pessoas (cole-
gas, pais e professores) e se responsabilizam pelos seus 
fracassos e sucessos (Bacete & Betoret, 2000).Além disso, 
o autoconceito mais positivo também pode estar associado 
a uma maior autonomia e competência, variáveis estas con-
sideradas por Deci, Hodges, Pierson e Tomassone (1992) 
como fatores motivacionais importantes para o aprendizado 
de novas habilidades.

Influência do programa de intervenção motora

O presente programa de intervenção motora demons-
trou influenciar positivamente o desenvolvimento motor dos 
escolares com risco e indicativo de TDC, corroborando com 
a maioria dos estudos relevantes sobre intervenção motora 
em crianças com TDC ou em mesmas condições (Pless & 
Carlsson, 2000; Ferreira & cols., 2006; Santos, Dantas & 
Oliveira, 2004; Souza, Ferreira, Catuzzo, & Corrêa, 2007). 
Estudos internacionais apontam uma maior eficácia quan-
doo programa interventivo ocorre com frequência de três a 
cinco vezes por semana, realizado em grupos homogêneos 
ou em ambiente familiar (Pless & Carlsson, 2000; Ferreira, 
Nascimento, Apolinário, & Freudenhein, 2006). Santos, Dan-
tas e Oliveira (2004) destacam que para que a criança atinja 
essas transformações com naturalidade é fundamental que 
vivencie as mais variadas formas de experiência motoras, 
ressaltando a importância do movimento para que a criança 
consiga com êxito o amplo domínio do seu corpo nas mais 
diversas habilidades motoras fundamentais, que só irá ocor-
rer por meio de vivências motoras, lúdicas e desafiadoras, 
nos principais ambientes de convívio da criança. Dificulda-
des no desempenho de habilidades motoras fundamentais 
diminuem as chances de participação da criança em ati-
vidades motoras escolares, diminuindo seu engajamento 
motor e a participação futura em atividades que asseguram 
a qualidade de vida (Valentini & Rudisill, 2004) e com inter-
venção, as crianças podem adquirir certas habilidades, mas 

as atividades motoras novas continuam a ser um problema 
(Missiuna, 2003).

Durante as atividades, a criança com dificuldade 
motora enfrenta a rejeição dos companheiros, os quais lhe 
negam participação nas atividades esportivas, no que resul-
ta em frustração e aceitação. Vivências nas tarefas motoras, 
o suporte do professor e o próprio aumento da competência 
motora podem levar as crianças a demonstrarem mudan-
ças positivas na forma como se percebem (Harter, 1982; 
Valentine, 2002). Práticas adequadas, com persistência 
temporal na atividade e um significado para a criança são 
fundamentais para o desenvolvimento desta (França, 2008). 
Nesta mesma direção, Harter (1978) salienta que quanto 
mais experiências são vivenciadas pela criança em uma 
atividade, maiores oportunidades ela terá para desenvolver 
o senso de autoconceito. Portanto, a participação das crian-
ças no Programa Interventivo, de forma sistemática durante 
21 aulas, intensificou as vivências nas habilidades motoras 
repercutindo positivamente nas percepções de competência 
motora das crianças. Porém, um programa isolado de ativi-
dade física não garante o desenvolvimento da criança, bem 
como não consegue atingir a família a mudar culturalmente 
seus hábitos de vida (Damaso, 2001). Portanto, analisan-
do como essas crianças chegaram a termos de avaliação 
motora e como elas se encontraram no final do Programa 
Interventivo, os resultados sinalizam que este teve um im-
pacto positivo sobre elas, repercutindo em maior senso de 
competência motora.

É possível concluir que o desenvolvimento motor dos 
participantes denotou “dificuldades motoras significantes”, e 
essas dificuldades foram mais severamente detectadas nas 
habilidades de lançar e receber, e nas tarefas de equilíbrio 
estático. Por meio das análises dos resultados pode-se per-
ceber que o programa de intervenção motora implementado 
demonstrou influenciar positivamente no desenvolvimento 
motor tanto para das crianças com risco como com indicati-
vo para TDC. Portanto, esses resultados evidenciaram que 
as atividades motoras desenvolvidas no Programa Interven-
tivo foram desenvolvimentistas; oportunizaram uma vivência 
motora enriquecedora, baseada em proposta metodológica 
adequada e criando perspectivas futuras na participação 
efetiva das crianças em práticas esportivas sistemáticas, 
aumentando assim o repertório motor destas. 

Enfatiza-se ainda, que quando se trabalha com crian-
ças com TDC essas condições são muito mais importantes. 
De modo geral, notou-se que o TDC constitui um complexo 
transtorno motor ainda pouco conhecido na comunidade 
escolar e que leva a criança a graus variáveis de compro-
metimento na vida social, emocional, escolar e familiar, 
resultando em dificuldades globais em seu desenvolvimen-
to. Portanto, o conhecimento do impacto negativo desse 
transtorno na qualidade de vida dessas crianças e de seus 
familiares impõem a necessidade de intervenções efetivas 
nessa população.

Nesse sentido, ao final do estudo, o autoconceito 
apresentado pelos participantes previamente ao programa 
interventivo foi contrário ao descrito na literatura, onde se 
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espera que o baixo desempenho motor leve a um baixo 
autoconceito. Pode-se especular que o alto senso de ade-
quação apresentado pelos participantes do estudo deve-se 
ao fato de que no seu cotidiano escolar as crianças não 
experimentem situações de avaliação de seu desempenho 
e que as aulas de Educação Física tenham um caráter de-
masiado recreativo e lúdico. Nesta perspectiva, a diminuição 
da pontuação do autoconceito seria uma maior adequação 
do senso de percepção dos participantes.

Como fatores limitantes desta pesquisa é possível 
apontar algumas variáveis que, de alguma forma, podem 
influenciar os resultados obtidos e não foram controladas. 
Entre essas variáveis destacam-se o processo maturacio-
nal, os hábitos associados ao estilo de vida, bem como a 
incapacidade dos pesquisadores de fornecer o mesmo nível 
de motivação aos participantes do estudo. As atividades co-
tidianas da criança, como estímulos motores, moradia, tem-
po em que passa assistindo à televisão ou no computador, 
bem como atividades extracurriculares que a criança pratica 
também devem ser observadas, pois o tipo de atividades e 
experiências que a criança acumula podem ser importantes 
tanto na vida cotidiana como para o aprendizado de novas 
habilidades. Sugere-se o controle dessas variáveis para no-
vas pesquisas, bem como ouso do grupo controle.
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Resumo
A compreensão leitora é uma atividade complexa que envolve mecanismos cognitivos, linguísticos, sociais e emocionais. Nas sociedades 
ocidentais, o êxito escolar muito se relaciona a uma apreensão adequada do processo de ler e compreender o texto lido, sendo um dos 
requisitos para a aprendizagem. Assim, a compreensão da leitura é assunto relevante àqueles que trabalham com a educação e com problemas 
dela decorrentes. Este trabalho se insere nesse contexto e objetiva fornecer uma exposição geral sobre o estudo da compreensão leitora, 
particularmente em seus aspectos históricos, conceituais e clínicos. Primeiramente, faz-se um breve relato histórico da leitura no Brasil e de 
algumas questões centrais atuais. Em seguida, descreve-se a compreensão leitora e seu processamento na abordagem da psicologia cognitiva. 
Em terceiro, são resenhados os principais instrumentos internacionais e brasileiros de avaliação da compreensão em leitura. Finalmente, discute-
se a urgência de instrumentos psicometricamente ajustados para o campo da avaliação psicoeducacional.
Palavras-chave: leitura; compreensão da leitura; avaliação.

Considerations about Understanding ability  
in reading and Ways of its Assessment

Abstract
The reading comprehension is a complex activity that involves cognitive, linguistic, social and emotional mechanisms. In Western societies, 
academic achievement much relates to an adequate grasp of the process to read and understand the text read, one of the requirements for learning. 
Therefore, reading comprehension is relevant subject to those that work with education and with problems arising from it. This work is part of this 
context and aims to provide a general presentation about the study of reading comprehension, particularly in its historical, conceptual and clinical 
aspects. First, it is a brief reading of the historical record in Brazil and some current core issues. Then describes the reading comprehension and 
processing in cognitive psychology approach. Third, the main international instruments and Brazilian assessment of reading comprehension are 
also reviewed. Finally, we discuss the urgency of psychometrically adjusted instruments to the field of psychoeducational assessment.
Keywords: reading; reading comprehension; evaluation.

Consideraciones Sobre la Habilidad de Comprensión  
en Lectura y Formas de su Evaluación

Resumen
La comprensión lectora es una actividad complexa que involucran mecanismos cognitivos, lingüísticos, sociales y emocionales. En las sociedades 
occidentales, el éxito escolar mucho se relaciona a una aprensión adecuada del proceso de leer y comprender el texto leído, siendo uno de los 
requisitos para el aprendizaje. Así, la comprensión de la lectura es tema relevante a aquellos que trabajan con la educación y con problemas 
derivados de ella. Este estudio se inserta en ese contexto y objetiva fornecer una exposición general sobre el estudio de la comprensión lectora, 
particularmente en sus aspectos históricos, conceptuales y clínicos. Primeramente, se hace un breve relato histórico de la lectura en Brasil y 
de algunas cuestiones centrales actuales. Enseguida, se describe la comprensión lectora y se procesamiento en el abordaje de la psicología 
cognitiva. E tercero, se reseña los principales instrumentos internacionales y brasileños de evaluación de la comprensión en lectura. Finalmente, 
se discute la urgencia de instrumentos psicométricamente ajustados para el campo de la evaluación psicoeducativo.
Palabras clave: lectura; comprensión da lectura; evaluación.
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Introdução
Um dos grandes desafios do processo de aquisição 

da leitura constitui a apreensão significativa daquilo que 
se lê, dentro e fora do contexto acadêmico. Isto porque a 
compreensão da leitura é ao mesmo tempo um processo e 
um produto de interação complexa entre o leitor (que traz 
para a situação suas características linguísticas, cognitivas 
e de conhecimento de mundo) e o texto (que apresenta pro-
priedades que interferem na capacidade de entendimento 
do conteúdo a ser lido, como a “legibilidade” – readability 
– e a frequência vocabular). Esta complexidade dificulta o 
diagnóstico dos problemas de compreensão textual, tanto 
por parte dos educadores, quanto de psicólogos e fonoau-
diólogos. 

Tendo em vista a relevância deste tema para aqueles 
que investigam ou atuam na área dos problemas de apren-
dizagem, o presente trabalho visa traçar uma exposição 
geral sobre o estudo da compreensão leitora e suas formas 
de avaliação. Primeiramente, serão sintetizados os aspec-
tos históricos e os pontos de vista atuais sobre a leitura 
no contexto brasileiro. Em seguida, será feito um esforço 
de caracterização da compreensão leitora a partir de sua 
forma de processamento, dentro do paradigma da psicolo-
gia cognitiva. Posteriormente, será discutido o processo de 
avaliação da compreensão, revisando-se, desse modo, os 
principais instrumentos diagnósticos atualmente disponíveis 
nos contextos internacional e nacional. Finalmente, nas 
considerações finais, buscar-se-á integrar as informações 
discutidas ao longo trabalho, ressaltando-se a importância 
do tema dentro da psicologia psicoeducacional.

Aspectos Históricos e Atuais Acerca da Leitura no 
Brasil

A história mundial aponta que inicialmente a leitura 
era privilégio de uma elite dominante. O sacerdócio também 
era uma maneira de se ter acesso à leitura, ainda que devi-
damente controlada pela igreja. Contudo, com o desenvolvi-
mento da imprensa escrita e também do mercado do livro no 
século XVIII na Europa, iniciou-se a história do leitor. Um sé-
culo depois, na França, surgiram as bibliotecas abertas, que 
tinham em seus acervos livros de cunho educativo (Chartier 
& Hébrard, 1995). 

Lajolo e Zilberman (1996) abordam que no Brasil, em 
razão da própria história da colonização, houve uma demora 
na expansão da leitura; apenas em 1840, no Rio de Janeiro, 
se teve notícias do início de uma sociedade leitora. Esse fato 
se deveu, especialmente, porque esta cidade tinha na época 
alguns recursos como tipografia, livrarias e bibliotecas aber-
tas. Um século mais tarde, em razão do desenvolvimento 
socioeconômico, houve um crescimento significativo dos 
leitores no país. Esse impacto pode ser sentido pelo interes-
se em se pesquisar a leitura em âmbito nacional a partir da 
década de 1940.

Na década de 1950, conforme aponta Joly (2001), os 
estudos sobre a leitura com compreensão ganharam espaço 
no cenário científico nacional em razão das várias correntes 
teóricas, em especial à psicologia behaviorista e mais tarde 
à psicologia cognitiva, que trazia considerações sobre os 
processos cognitivos envolvidos na percepção e compreen-
são em leitura. A década de 1970, por sua vez, marcou a 
contribuição das teorias interacionistas.

A década de 1980 foi caracterizada pela presença da 
abordagem comunicativa, que considerava a capacidade de 
o leitor em comportar-se linguisticamente nas diversas situa-
ções comunicativas (Gerhardt & Vargas, 2010). As décadas 
de 1990 e 2000 são marcadas pelo advento da internet e 
das novas tecnologias da informação, em que o processo 
de leitura sofre grande influência desses instrumentos de 
expressão da informação (Oswald & Rocha, 2013).

Para Gomes e Boruchovitch (2009), pode-se dizer 
que os parâmetros encontrados nos currículos de língua 
portuguesa têm usado um sistema de ensino mais aberto. 
Nesse modelo, o aluno não tem que recorrer ao comporta-
mento mecânico de memorização e aplicação das regras da 
língua, mas o que é ensinado é a aplicação destas em dis-
tintos contextos nos quais se exigem diferentes expressões 
da linguagem oral e escrita. 

Ainda que tenha havido a atualização da forma de 
ensino de língua portuguesa, e também ponderando-se o 
fato de que a leitura esteja invariavelmente presente nos 
veículos de acesso à informação como a internet, é fato que 
a qualidade da compreensão em leitura exibida por nossos 
estudantes ainda se mostra insuficiente. Gomes e Borucho-
vitch (2009), ao analisarem dados do Ministério da Educa-
ção referentes às avaliações do ensino formal num período 
de 1995 a 2005, concluíram que do ensino fundamental ao 
ensino médio houve um decréscimo no Brasil do desem-
penho dos alunos no domínio da leitura e seu letramento. 
Este quadro não se difere do que encontramos atualmente, 
tendo-se recentemente observado uma piora dos estudan-
tes brasileiros em língua portuguesa no PISA (Programme 
for International Student Assessment), que ocuparam a 55ª 
posição entre os países avaliados (Brasil, 2012).

Dados recentes trazidos no estudo de Cárnio, Pe-
reira, Alves e Andrade (2011) evidenciam que 875 milhões 
de pessoas no mundo não têm domínio da habilidade de 
leitura. Este quadro torna-se mais crítico quando analisamos 
as considerações de Joly (2001) que revelam que, dentre 
as pessoas que sabem ler, muitas apresentam dificuldades 
quanto à realização da leitura, demonstrando problemas 
na compreensão do conteúdo lido. Isto corrobora com as 
informações em âmbito nacional dos dados do Indicador de 
Alfabetismo Funcional, que revelam que somente 28% da 
população brasileira pode ser considerada realmente letrada 
(Cárnio & cols., 2011).

A situação no contexto nacional em parte se asseme-
lha ao quadro mundial no que tange ao acesso à educação. 
No entanto, sob essa perspectiva, Gomes e Boruchovitch 
(2009) observam que embora tenha havido aumento do 
percentual de jovens que concluem o ensino fundamental 
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no Brasil, aspectos como a evasão e a repetência sofreram 
uma mudança de nomenclatura, qual seja, escolarização 
sem aprendizagem (isso implica que o estudante conclui a 
escolaridade, mas não necessariamente adquire as habili-
dades e competências que seriam esperadas). 

A partir do exposto, nota-se que o desempenho do lei-
tor brasileiro em termos de compreensão e leitura mostra-se 
crítico e isto se estende para todos os níveis da educação. 
Por exemplo, Santos, Boruchovitch e Oliveira (2009) apon-
tam para as dificuldades apresentadas pelos alunos nas di-
ferentes etapas do ensino formal em relação à leitura e sua 
compreensão. A realidade remete ao fato de que é possível 
observar, muitas vezes, pessoas que ingressam no ensino 
superior com sérias dificuldades de compreensão leitora, 
com desempenho muito aquém do esperado para esse nível 
de escolaridade. Dentre os problemas encontrados, res-
saltam-se dificuldades de vocabulário, de compreensão do 
material lido e uma leitura disfluente (i. e., ausência de au-
tomaticidade e de prosódia (Navas, Pinto, & Dellisa, 2009)).

Ler é uma atividade complexa que exige o uso do 
processamento cognitivo para que se realize. Requer tam-
bém uma dinâmica interação entre o leitor e o texto lido e, 
por meio dessa articulação que abarca uma série de pro-
cessamentos cognitivos, a leitura se concretiza e vai sendo 
aprimorada, pois ela funciona com retroalimentação. Por 
isso, considera-se que ler não é tarefa fácil, haja vista que 
requer uma rede de processamentos que devem funcionar 
em perfeita combinação (Santos & cols., 2009). Face às 
considerações apresentadas, cabe discutir o processo de 
compreensão em leitura, pois nele ficam evidenciadas quais 
são as habilidades e os processamentos que o leitor deve 
dominar para apresentar uma leitura proficiente. Para tanto, 
esse é o foco do próximo assunto a ser tratado.

Compreensão em Leitura e seu Processamento

Existem quatro concepções que fundamentam as 
pesquisas acerca dos processos de compreensão de leitura. 
A primeira considera que a habilidade de leitura está asso-
ciada a uma complexa interação da cognição, da linguística 
e dos processos perceptuais. A segunda, além das inte-
rações entre cognição, linguística e percepção, a emoção 
também seria um aspecto que se relacionaria à compreen-
são. A terceira defende que a habilidade de processamento 
textual da informação é tida como fundamental para que a 
compreensão ocorra. Por fim, a quarta concepção entende 
que a compreensão em leitura é adquirida por meio do uso 
de estratégias direcionadas ao aprendizado (Hall, 1989). 

Na visão de Navas e cols. (2009), ler um texto e exibir 
compreensão é uma tarefa complexa, pois a leitura exige 
muito mais do que a decodificação das palavras, sendo que 
o foco essencial é a compreensão do material como um 
todo. Por isso, a decodificação das palavras pode ser en-
tendida como uma ação necessária, mas por si só não seria 
suficiente para que a compreensão ocorresse. Assim sendo, 
para haver compreensão em leitura se faz necessário o uso 

de habilidades cognitivas que envolvem a realização de infe-
rências do conteúdo lido, o domínio linguístico e semântico e 
o conhecimento do vocabulário.

Em diversos trabalhos, Kintsch (p. ex., 1988, 1994; 
Van Dijk & Kintsch, 1983) destaca o papel do contexto, das 
estratégias e da atividade do sujeito para a compreensão 
leitora, em um modelo cognitivo de integração e construção. 
Segundo este modelo, a representação mental do texto 
precisa ser construída de forma ativa pelo sujeito, a partir 
da interpretação das informações que chegam até a ele, 
não ocorrendo, portanto, de forma automática. Além disso, 
a construção de uma representação mental significativa 
exige que o sujeito tenha um conhecimento prévio sobre o 
assunto e um conjunto de crenças, motivações ou atitudes 
em relação a ele. A atribuição de significado ao input ocorre 
de maneira estratégica, ou seja, o sistema cognitivo utili-
za diferentes recursos para atingir o objetivo de criar uma 
representação efetiva do discurso e isto ocorre tão logo a 
informação é processada.

Sob esse aspecto, Kintsch (1994) aborda que o 
conhecimento prévio (background knowledge) está dire-
tamente relacionado à compreensão e à aprendizagem. O 
arcabouço de conhecimento prévio de uma pessoa poderia 
explicar porque alguns compreendem melhor um determi-
nado texto, enquanto outras demonstram maior dificuldade. 
Além disso, a aprendizagem (quando uma pessoa passa a 
conhecer mais, pode-se induzir que ela aprendeu e que a 
nova informação adquirida poderá ser empregada em outros 
contextos) e a memória (processo que antecede a apren-
dizagem, sendo um pré-requisito para que ela ocorra) são 
essenciais para que a compreensão se concretize. Nessa 
linha, McNamara, Sternberg e Hardy (1991) consideram que 
a compreensão pode ser tida como um comportamento ver-
bal que exige domínio do vocabulário e também uma ampla 
variedade de conhecimentos prévios que estão diretamente 
associados ao êxito na realização da Leitura.  

Van Dijk e Kintsch (1983) consideram que há níveis 
de conhecimento no processamento cognitivo da compreen-
são textual, quais sejam, microestrutura e macroestrutura. 
O processamento da microestrutura é caracterizado pelos 
conhecimentos mais específicos e refinados acerca de 
um determinado assunto, enquanto que o processamento 
da macroestrutura seria mais global. Desse modo, para a 
composição da coerência local (conexões significativas 
entre sentenças sucessivas no discurso), são utilizadas as 
microestratégias, que atuam na memória de curto prazo por 
intervenção do sistema de controle. As macroestratégias 
são utilizadas para inferir o sentido geral do que foi lido (o 
que forma a macroestrutura textual). A macroestrutura se di-
fere do texto base por conter somente os pontos essenciais 
do discurso, enquanto que este último apresenta o texto em 
todos os seus detalhes.

Para Bzuneck (2004), a aprendizagem de uma nova 
informação envolveria inicialmente a memória sensorial que 
representaria a percepção seletiva da pessoa frente a uma 
nova informação. Assim, a pessoa recebe a informação, 
processa e a encaminha para uma memória de trabalho 
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(que armazenaria de forma temporária as informações para 
que sejam usadas em situações futuras). Na sequência, a 
informação processada passaria para a memória de longa 
duração, onde a informação ficaria arquivada, aguardando 
ser utilizada para a compreensão de novas informações 
que ocorram em diferentes situações e experiências. Outros 
dois aspectos relevantes no processamento da informação 
são apontados nos trabalhos de Atkinson e Shiffrin (1971) e 
Johson e Hasher (1987) que consideram a atenção (papel 
de manter a informação ativada) e a lembrança (papel de 
recuperar e reconstrução da informação) elementos essen-
ciais no processamento, especialmente na realização de 
uma leitura.

Assim sendo, a compreensão da leitura pode ser 
concebida como um processo cognitivo que envolve dois 
processadores, quais sejam, bottom-up e top-down. No pri-
meiro caso, a compreensão se daria por meio da decodifica-
ção e do reconhecimento linguístico. No segundo, exige-se 
contextualização e atribuição de significado à leitura (Nichol-
son, 1998).

Segundo Nicholson (1998), no processador conheci-
do como bottom-up, o leitor realiza uma análise do signifi-
cado individual das palavras do texto, sendo que cada uma 
é decodificada, para então haver compreensão linguística. 
Nesse processador, existiria um “Decodificador” (Decoder) 
cujo papel seria converter a linguagem escrita numa repre-
sentação fonológica abstrata. A sequência do processo se 
daria por meio de uma estrutura conhecida como “Biblio-
tecário” (Librarian) cuja função seria acessar o dicionário 
mental, isto é, conhecimentos previamente armazenados, 
para que seja atribuído significado sintático e semântico. A 
informação é, de fato, armazenada quando é encaminhada 
para a memória de longo prazo. Quanto ao processador top-
-down, ele seria responsável por uma compreensão gover-
nada pelo entendimento contextual, cuja principal vantagem 
é a redução da quantidade de informação a ser processada. 
Desse modo, neste tipo de processamento não haveria 
necessidade de se conhecer e decodificar cada palavra 
do texto, pois a leitura é realizada de modo automático e a 
compreensão obtida por meio de processos de inferências 
e predição (fazendo-se uso de seu conhecimento prévio, de 
pistas contextuais e de informações sintáticas e semânticas 
presentes no texto). 

Autores como Gilabert, Martínez e Vidal-Abarca 
(2005) e Guterman(2003) ressaltam ainda que a compreen-
são em leitura depende de metacompreensão, que seria a 
capacidade de monitorar e regular o próprio aprendizado. 
Dessa forma, leitores proficientes seriam aqueles que con-
seguem obter o máximo de aproveitamento da leitura reali-
zada. Demonstram um bom funcionamento das estruturas 
cognitivas e seus processadores, bem como capacidade de 
compreender quando não entenderam determinada informa-
ção a fim de regular o comportamento enquanto leem para 
que a informação enfim seja entendida. 

Com base nos apontamentos trazidos nesta seção, 
fica claro que investigar a habilidade de compreensão em 
leitura não é tarefa fácil, pois exige a consideração simul-

tânea de múltiplos aspectos do processo cognitivo. Assim, 
na sequência, serão apresentadas algumas das principais 
formas utilizadas para se mensurar a compreensão da lei-
tura, sendo que outras habilidades ou comportamentos re-
lacionados não serão enfatizados (como o reconhecimento 
de palavras e a decodificação). Outro ponto a se mencionar 
é que, por vezes, a mensuração da habilidade de compre-
ensão leitora não é feita por meio de testes diagnósticos, 
construídos a partir parâmetros da psicometria, mas, sim, 
a partir de tarefas/atividades que visam à observação quali-
tativa dessa habilidade. Desta forma, como opção metodo-
lógica, este trabalho se centra apenas no primeiro grupo de 
instrumentos.

Avaliação da Compreensão em Leitura

Os testes psicométricos, conhecidos como testes 
de habilidades, atitudes, interesses, caráter, valores e per-
sonalidade, podem ter finalidades diferenciadas, como a 
mensuração de conhecimentos gerais ou específicos, apti-
dões psicológicas e práticas (Urbina, 2014). Questionários, 
inventários e escalas são os tipos mais comuns dos testes 
psicométricos, trazendo perguntas ou afirmativas acerca de 
determinado tema. O principal objetivo seria o levantamento 
de informações ou perfil de uma determinada pessoa dentro 
de um dado contexto social.

No presente estudo, o contexto psicoeducacional 
serve de parâmetro para as discussões acerca da compre-
ensão em leitura, haja vista que Santos e cols. (2009) argu-
mentam que a dificuldade de compreensão em leitura é o 
que está por trás dos encaminhamentos dos estudantes para 
avaliação. O diagnóstico da compreensão em leitura é muito 
importante, mas como ler é um comportamento complexo, 
Salvia e Ysseldyke (1991) observam que não há testes diag-
nósticos de leitura com valor preditivo suficientemente capaz 
de mensurar todos os fatores implicados na expressão des-
sa habilidade. Os testes com finalidade diagnóstica, de uma 
forma geral, levantam somente uma habilidade relacionada 
à leitura e sua compreensão. 

Nessa direção, Salvia e Ysseldyke (1991) ainda des-
tacam que os testes diagnósticos têm a finalidade de averi-
guar seis aspectos associados à habilidade de leitura: com-
preensão literal (identificação de elementos que aparecem 
de forma evidente no texto); compreensão inferencial (inter-
pretação e aplicação e aproveitamento futuro do conteúdo 
lido); compreensão auditiva (capacidade de rememoração 
da informação ouvida para que então a resposta seja dada, 
sendo que tais testes podem incluir também a compreensão 
literal e inferencial); compreensão crítica (capacidade de 
avaliar e emitir opinião sobre o conteúdo lido); compreensão 
lexical (requer conhecimento de palavras-chave do vocabu-
lário e do significado de palavras específicas do texto) e, por 
fim, estão os testes de compreensão afetiva (há necessida-
de de respostas pessoais e emocionais que o sujeito emite 
quanto ao conteúdo lido).
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No que tange aos testes direcionados ao levanta-
mento da compreensão em leitura, Santos e cols. (2009) 
consideram que esses instrumentos têm como foco a ava-
liação do nível de compreensão em leitura e a identificação 
das dificuldades inerentes ao comportamento de ler. Assim 
sendo, ao se realizar uma avaliação da compreensão em lei-
tura de um estudante, devem-se utilizar testes que tenham 
os estudos psicométricos necessários para que possam ser 
empregados de forma confiável. 

Sendo assim, nesta seção são revisados os princi-
pais instrumentos de avaliação da compreensão leitora pu-
blicados nos contextos internacional e nacional. Nosso foco 
será a descrição dos objetivos e formatos desses instrumen-
tos, além de considerações acerca das suas características 
psicométricas.

Instrumentos de Medidas Internacionais

Criado em 1973, o Woodcock Johnson Reading Mas-
tery Tests está atualmente em sua terceira edição e constitui 
um dos instrumentos mais utilizados para avaliação das 
habilidades de leitura na língua inglesa, sendo indicado para 
indivíduos de dois a 90 anos de idade (Woodcock, Schrank, 
Mather, & McGrew, 2007; Woodcock, 1997). O teste é com-
posto por duas formas (não paralelas) contendo subtestes 
que avaliam várias habilidades subjacentes à leitura (como 
reconhecimento de letras e de palavras), sendo que a 
compreensão é avaliada em dois subtestes: compreensão 
de palavras (vocabulário) e compreensão de passagens. 
O teste de compreensão de palavras é composto por três 
seções, sendo que as duas primeiras solicitam que o sujei-
to dê o sinônimo ou antônimo de palavras lidas, enquanto 
que a última exige a extração de analogias a partir de pares 
de palavras. O formato do subteste de compreensão de 
sentenças é no estilo Cloze (completar o texto lacunado), 
com a presença de pistas contextuais fornecidas por figu-
ras em dois terços dos itens mais fáceis. Há normas para 
os Estados Unidos e Canadá e, recentemente, o teste foi 
traduzido e adaptado para o contexto brasileiro (Wechsler 
& cols., 2010). Apesar de sua reconhecida utilidade, o teste 
tem recebido críticas em relação às suas propriedades psi-
cométricas, principalmente no que diz respeito às questões 
da validade (Grenwelge, 2009; Rose, 1999). 

Outro teste largamente utilizado nos Estados Uni-
dos é o The Gray Oral Reading Tests (GORT; Wiederholt 
& Bryant, 2012), agora em sua quinta edição. Os principais 
usos informados no manual constituem a identificação de 
dificuldades de leitura, o diagnóstico de dificuldades espe-
cíficas de aprendizagem, a identificação de forças e fraque-
zas do avaliando e investigação dos progressos na leitura. 
O teste apresenta duas formas paralelas (A e B), contendo 
cada uma delas 14 passagens apresentadas em ordem 
crescente de dificuldade, seguidas por cinco questões de 
compreensão no formato de múltipla escolha. As normas do 
teste incluem a faixa etária dos seis aos 23 anos e 11 meses 
e há indicadores psicométricos de validade e fidedignidade. 

Entretanto, um estudo demonstrou problemas quanto à 
validade do instrumento. Keenan e Betjemann(2006) solici-
taram a um grupo de crianças que respondessem ao teste 
sem lerem as passagens. Como resultados, os autores des-
cobriram que as crianças endossaram as respostas corretas 
de maneira significativamente maior do que seria esperado 
pelo acaso. Ademais, análises comparando os itens depen-
dentes da leitura das passagens versus os que independiam 
das passagens mostraram que os últimos não são sensíveis 
às dificuldades de aprendizagem, além de não correlaciona-
rem com o desempenho em outros testes de compreensão. 
A partir dos resultados, as autoras questionam as validades 
concorrente e de conteúdo do GORT, recomendando ponde-
rações em seu uso.

O Peabody Individual Achievement Test (PIAT) é um 
teste de desempenho escolar normatizado para alunos dos 
cinco aos 18 anos de idade. A edição atual é uma revisão 
(PIAT-R) da versão original criada em 1970 (Markwardt, 
1998). Composto por seis subtestes, a compreensão da 
leitura é avaliada pela capacidade do estudante em extrair 
significados de sentenças lidas silenciosamente, escolhendo 
uma de quatro figuras que mais bem as representa. Apesar 
de terem sido relatados problemas com o subteste de escrita 
em termos de validade e fidedignidade (Luther, 1992), os 
demais subtestes têm apresentado, consistentemente, in-
dicadores psicométricos adequados (p. ex., Franzen, 2000; 
Soethe, 1972).

Talvez menos conhecido no contexto brasileiro, o 
Wechsler Individual Achievement Test-Third Edition (WIAT-
-III; Wechsler, 2009) é um instrumento clínico de realização 
disponível para indivíduos entre quatro e 50 anos de idade. 
É composto por subtestes que avaliam várias habilidades, 
tais como a expressão escrita, a aritmética e a compreensão 
oral. O subteste de compreensão leitora constitui uma medida 
das habilidades de compreensão literal e inferencial. O teste 
apresenta bons indicadores de fidedignidade (teste-reteste, 
consistência interna e concordância entre avaliadores) e vali-
dade (Ackerman, 1998).

Por fim, um dos testes mais tradicionais e utilizados 
no contexto educacional dos Estados Unidos (particular-
mente na seleção de alunos nas Universidades) é o Nelson 
Denny Reading Test (NDRT), padronizado para avaliar as 
habilidades de vocabulário e compreensão de texto de estu-
dantes do Ensino Médio e Superior (Brown, Fishco, & Han-
na, 1993). Criado em 1929, o formato dos itens permanece 
praticamente o mesmo, apesar das adaptações posteriores. 
O subteste de compreensão apresenta um conjunto de pas-
sagens (de cinco a oito) com questões de múltipla escolha 
relacionadas, que devem ser respondidas no tempo limite de 
20 minutos. Apresenta como vantagens a rápida e fácil apli-
cação (que pode ser individual ou coletiva) e a existência de 
formas paralelas. Apesar de o teste possuir bons indicado-
res psicométricos, tem-se apontado problemas relacionados 
à validade (p. ex., Coleman, Lindstrom, Nelson, Lindstrom, & 
Gregg, 2010) e precisão (Murray-Ward, 1998).

Em síntese, verifica-se que os principais testes es-
trangeiros utilizados no contexto do diagnóstico da compre-
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ensão leitora apresentam como vantagens a utilização de 
amostras normativas amplas e a presença de estudos psico-
métricos atestando para suas características de validade e 
fidedignidade. Entretanto, estudos independentes relatados 
na literatura nem sempre confirmam as propriedades relata-
das nos manuais e, muitas vezes, pelo contrário, as questio-
nam. Por exemplo, a correlação entre alguns testes listados 
nesta sessão varia de baixa a moderada, podendo-se ques-
tionar se avaliam o mesmo construto (Keenan, Betjemann, & 
Olson, 2008; Ott, 2010). Por fim, como desvantagens desses 
instrumentos, destaca-se a ausência de variabilidade no for-
mato dos itens de teste, que frequentemente apresenta-se 
na forma de questões de múltipla escolha ou de Cloze, o 
que descaracteriza a natureza multidimensional da com-
preensão leitora (Israel & Duffy, 2008). Assim, concentrar a 
avaliação em apenas algumas habilidades envolvidas no ato 
de compreender enfraquece o diagnóstico, pois prejudica os 
que apresentam falhas apenas nas habilidades investigadas 
e oculta as dificuldades daqueles que apresentam proble-
mas somente em outras.

Instrumentos de Medidas Brasileiros

A realidade da avaliação da compreensão leitora no 
Brasil em muito se distancia do que foi apresentado para os 
instrumentos internacionais. O quadro atual remete à prati-
camente inexistência de instrumentos formais de avaliação 
da compreensão, que apresentem indicadores de qualidade 
psicométrica e sejam disponibilizados por editoras. Estudos 
recentes apontam para a criação de uma bateria de avalia-
ção da compreensão leitora para crianças brasileiras, com 
indicadores psicométricos de validade, precisão e normas 
(Lúcio, Kida, Carvalho, Cogo-Moreira, & Ávila, 2015; no 
prelo). Apesar da relevância da iniciativa, há longo caminho 
a percorrer até que estes instrumentos estejam disponíveis 
para uso. Assim, a quase totalidade dos procedimentos de 
avaliação encontrados está dispersa em teses, dissertações 
ou artigos científicos (Gomes & Boruchovitch, 2005; Spinillo 
& Mahon, 2007), que acabam sendo a única fonte de recur-
sos dos profissionais que trabalham com avaliação. 

Mesmo quando os instrumentos são comercializa-
dos, não deixam de apresentar problemas. Por exemplo, 
Saraiva, Moojen e Munarski (2006) propõem a avaliação da 
compreensão de textos expositivos durante e após a leitura 
oral e silenciosa, mas não há pesquisas empíricas atestando 
para as suas características psicométricas, estatísticas des-
critivas ou normas. Por outro lado, há casos em que ocorre 
o inverso, ou seja, o instrumento possui indicadores psico-
métricos, mas não está disponível para uso. Por exemplo, 
o teste de Cloze apresenta vários estudos de validação no 
contexto brasileiro (Cunha & Santos, 2009; Santos & cols., 
2009; Santos, Sisto, & Noronha, 2010), mas nenhuma de 
suas formas é comercializada ainda, estando disponível 
apenas em artigos científicos e capítulos de livros.

Dois subtestes da Bateria PROLEC (Compreensão 
de Orações e Compreensão de Textos) constituem atu-

almente os únicos recursos formais que dispomos para a 
avaliação da compreensão leitora, apresentando normas 
intragrupo e estudos de fidedignidade e validade (Cuetos, 
Rodrigues, & Ruano, 2012). Apesar do avanço, uma análise 
mais detalhada do manual mostra a possibilidade de efeito 
de teto nos subtestes, o que pode prejudicar a variabilidade 
dos escores e, consequentemente, o diagnóstico de indiví-
duos com dificuldades de compreensão. Desse modo, o ins-
trumento carece de uma análise cuidadosa dos itens. Além 
disso, para a fidedignidade do conjunto de provas, foi repor-
tado apenas o alfa de Cronbach. Finalmente, em relação à 
validade, Oliveira e Capellini (2010) conduziram um estudo 
no Brasil considerando apenas o contraste entre grupos de 
sujeitos em função do tipo de escola (municipal ou particu-
lar), não havendo informações sobre o funcionamento dos 
itens de acordo com a escolaridade ou da idade, o que seria 
esperado em tarefas do desenvolvimento.

Pelo exposto, pode-se observar uma lacuna na pes-
quisa brasileira na área de construção de testes de com-
preensão de textos, cujo reflexo é a quase inexistência de 
instrumentos que forneçam os parâmetros normais de sua 
aquisição, além de critérios diagnósticos para o desenvol-
vimento inadequado desta habilidade. Simultaneamente, os 
instrumentos que hoje são comercializados (Cuetos & cols., 
2012; Saraiva & cols., 2006) podem não apresentar dados 
empíricos que deem subsídio às interpretações pretendidas 
pelos resultados dos escores nas tarefas. Esse quadro, 
aliado à repercussão que o tema apresenta tanto para fins 
educacionais quanto para a intervenção clínica, aponta para 
a necessidade urgente de iniciativas que busquem criar 
instrumentos de avaliação da compreensão, baseados em 
evidências.

Considerações Finais
A avaliação da compreensão em leitura é um tema 

central para a psicologia educacional, pois as dificuldades 
inerentes à realização da leitura com compreensão cons-
tituem um problema mundial (Cárnio & cols., 2011; Joly, 
2001). Assim, como a leitura ainda é uma das principais 
causas do fracasso escolar (Gomes & Boruchovitch, 2009), 
torna-se relevante discutir a leitura com compreensão, bem 
como formas de se efetuar a sua avaliação.

Estes foram justamente os objetivos que nortearam a 
construção do presente trabalho. Por meio de uma revisão 
da literatura, buscou-se traçar uma exposição geral sobre o 
estudo da compreensão leitora, desde seus aspectos históri-
cos (tendo como foco a realidade brasileira), até os aspectos 
conceituais e práticos, estes últimos representados por uma 
síntese dos principais instrumentos atualmente publicados 
para a avaliação da compreensão na leitura. De um modo 
geral, foi possível concluir que a compreensão leitora é 
um assunto complexo, que envolve a contribuição teórica 
de profissionais de diversas áreas e, consequentemente, 
apresenta diferentes perspectivas e pontos de vista teóricos. 
Adotou-se, no presente estudo, a visão de que a compreen-
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são da leitura envolve os aspectos cognitivos, linguísticos, 
textuais e socioculturais. Por fim, demonstrou-se que o diag-
nóstico das dificuldades de compreensão é dificultado não 
somente pela complexidade do assunto, como pela carência 
de instrumentos que têm como base de sua construção os 
parâmetros da psicometria. Nessas considerações finais, 
pretende-se discutir a repercussão dessas questões para a 
avaliação no contexto psicoeducacional.

Um fator importante a ser mencionado é que, quando 
a dificuldade de compreensão em leitura é diagnosticada 
precocemente, programas interventivos podem ser traçados 
para minimizar ou reverter a situação. Entretanto, a falta de 
testes validados e fidedignos dificulta este diagnóstico pre-
coce (Santos & cols., 2009). Na mesma linha, o desconheci-
mento por parte de profissionais sobre a necessidade de se 
empregar meios que apresentem estudos psicométricos que 
evidenciem a eficácia do recurso diagnóstico empregado na 
avaliação da compreensão em leitura pode ser um proble-
ma, como destacado por Santos e cols. (2009). O resulta-
do de uma avaliação com um recurso que não apresenta 
evidências de sua validade diagnóstica pode não refletir a 
real dificuldade apresentada pelo avaliando. Esse fato pa-
rece óbvio, mas cabe sua discussão, pois ao se realizar o 
levantamento as formas de se mensurar a compreensão 
em leitura neste trabalho, poucos recursos foram encontra-
dos. Paralelamente, dos recursos que foram observados, 
invariavelmente alguns deles não apresentavam respaldo 
científico.

A necessidade de se avaliar a compreensão em leitu-
ra assume importância para aqueles que se comprometem 
com as dificuldades inerentes ao processo de aprendiza-
gem, no ensino da leitura e compreensão de textos, sobre-
tudo quando se trata de fazer com que o aluno se torne um 
bom leitor. Nesse sentido, o maior número de contribuições 
sobre a mensuração da compreensão em leitura está nas 
áreas de psicologia, linguística, educação e fonoaudiologia. 
Também se constatou a presença de muitos estudos sobre 
da avaliação da compreensão em leitura, mas que fugiram 
aos nossos propósitos (lembrando que, a este respeito, o 
objetivo do presente trabalho foi apresentar algumas das 
principais formas de se mensurar a compreensão em leitura 
e não trazer estudos que focaram a compreensão em leitura 
e fatores como sexo, idade, ano escolar ou relações com 
outras variáveis psicoeducacionais). 

Ter uma boa compreensão em leitura é de suma rele-
vância no contexto da aprendizagem. No início da escolari-
zação, a compreensão em leitura assegura um desempenho 
escolar satisfatório e, se essa habilidade se aprimorar ao 
longo da escolarização, provavelmente, o aluno irá conse-
guir percorrer a educação formal sem grandes dificuldades. 
Destarte, por se tratar de tão importante habilidade, deveria 
haver mais estudos que pudessem construir formas eficazes 
de se avaliar a compreensão em leitura, possuindo estas 
evidências de sua validade e precisão. Posto isto, chama 
atenção a urgente necessidade de que testes/recursos 
sejam desenvolvidos em contexto nacional, levando-se em 

consideração as especificidades das diferentes regiões bra-
sileiras. 
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Resumo
Esta pesquisa teve por objetivo compreender as singularidades do raciocínio de 28 alunos com deficiência intelectual por meio das contribuições 
da Epistemologia Genética e de uma pesquisa empírica. A base teórica fundamenta-se em pesquisas acerca da construção da aprendizagem 
humana aplicadas ao desenvolvimento atípico realizadas por Inhelder, Ramozzi-Chiarottino, Dolle e Bellano e Piaget. A pesquisa empírica, de 
ordem qualitativa, utilizando o método clínico piagetiano, avaliou, por meio de 11 provas operatórias, o desenvolvimento cognitivo de alunos com 
idades de 10 a 14 anos com deficiência intelectual moderada. Neste grupo, 15 encontram-se em um período pré-operatório inicial, 12 no período 
pré-operatório e um no período operatório concreto. Esses resultados permitem localizar a maioria dos alunos em uma etapa pré-lógica por 
ausência de estrutura mental operatória. Conclui-se que há necessidade de promoção de metodologias desafiadoras para modificar esquemas 
ora intuitivos em esquemas operatórios, a descentração intelectual e intraindividual e a abstração reflexionante. 
Palavras-chave: Deficiência intelectual; epistemologia genética; desenvolvimento intelectual.

Features of the reasoning of the intellectual disabled student in the light of 
genetic epistemology reasoning intellectually disabled

Abstract
This research aimed to understand the singularities of the reasoning of 28 students with intellectual disabilities through the contributions of Genetic 
Epistemology and empirical research. The theoretical basis is based on research on the construction of human learning applied to atypical 
development undertaken by Inhelder, Ramozzi-Chiarottino, Dolle and Bellano and Piaget. The empirical research, qualitative, using the Piagetian 
clinical method, assessed through 11 operational tests, cognitive development of students aged 10 to 14 years with moderate intellectual disability. 
In this group, 15 are in an initial preoperative period, 12 in the preoperative period and the concrete operative period. These results allow us to locate 
the majority of students in a pre-logical step for the absence of operative frame of mind. It is concluded that there is need to promote challenging 
methodologies to modify either intuitive schemes operative schemes, intellectual decentration and intra-individual and reflective abstraction.
Keywords: Intellectual disability; genetic epistemology; intellectual development.

Características del raciocinio del alumno deficiente intelectual a la luz de la 
epistemología genética raciocinio del deficiente intelectual

Resumen
Esta investigación tuvo por objetivo comprender las singularidades del raciocinio de 28 alumnos con deficiencia intelectual por intermedio de las 
contribuciones de la Epistemología Genética y de una investigación empírica. La base teórica se fundamenta en investigaciones acerca de la 
construcción del aprendizaje humana aplicadas al desarrollo atípico realizadas por Inhelder, Ramozzi-Chiarottino, Dolle e Bellano y Piaget. La 
investigación empírica, de orden cualitativa, utilizando el método clínico piagetiano, evaluó, por medio de 11 pruebas operatorias, el desarrollo 
cognitivo de alumnos con edades de 10 a 14 años con deficiencia intelectual moderada. En este grupo, 15 se encuentran en un período pre-operatorio 
inicial, 12 en el período pre-operatorio y uno en el período operatorio concreto. Esos resultados permiten localizar la mayoría de los alumnos en una 
etapa pre-lógica por ausencia de estructura mental operatoria. Se concluye que hay necesidad de promoción de metodologías desafiadoras para 
modificar esquemas ora intuitivos en esquemas operatorios, la descentración intelectual e intra-individual y la abstracción reflexiva. 
Palabras clave: Deficiencia Intelectual; Epistemología Genética; Desarrollo intelectual.
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Introdução
Esta pesquisa surgiu da necessidade de compreender 

as leis que regem os mecanismos mentais do aluno com de-
ficiência intelectual por entendermos que as descrições das 
especificidades do seu desenvolvimento cognitivo permitem 
localizar, em suas singularidades, a melhor forma de progra-
mar uma intervenção pedagógica.  Pletsch (conforme citado 
por Oliveira & Ruiz, 2014) destaca que diante do desconheci-
mento das características de aprendizagem dos estudantes 
com deficiência intelectual e das crenças de incapacidade, 
as práticas pedagógicas e currículos se orientam por uma 
visão negativa, segregada e problemática, que dificulta e 
empobrece o desenvolvimento do aluno. Essa constatação, 
somada à escassez de trabalhos que versam sobre o funcio-
namento intelectual do indivíduo com deficiência intelectual e 
do adequado processo de ensino-aprendizagem correspon-
dente, justificou a realização desta pesquisa.

Ao analisar os indicadores bibliométricos da Revista 
Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, 
Silva e Hayashi (2008) avaliaram 147 artigos no período de 
2000 a 2006, observando que a temática mais representati-
va nesse período foi a de inclusão, sendo que apenas 1,1% 
dos estudos se dedicou à aprendizagem do indivíduo com 
deficiência intelectual. Já a revisão da base SciELO realiza-
da por Milian, Alves, Wechsler e Nakano (2013), analisando 
dados sobre a Deficiência Intelectual nas publicações na-
cionais, observou que há poucos estudos sobre avaliação, 
etiologia e epidemiologia da deficiência Intelectual.

Já Anache e Mitjáns (2007) realizaram um levanta-
mento de pesquisas sobre deficiência mental (termo utiliza-
do pelas autoras) na base de dados da Capes em nível de 
mestrado e doutorado no período de 1990 a 2006. O con-
junto de produções analisadas em torno da aprendizagem 
somou apenas 6% dos trabalhos.

Oliveira e Ruiz (2014) analisaram igualmente o ban-
co de teses e de dissertações da CAPES, agora entre os 
anos de 2002 a 2013, porém, especificamente na análise 
das práticas pedagógicas e dos processos de ensino apren-
dizagem. Os pesquisadores constataram um avanço no 
número de pesquisas relacionadas a esse tema, entretanto 
o consideram insuficiente; nesse sentido, Nunes, Braun e 
Walter (2011) observaram um decréscimo de trabalhos so-
bre procedimentos e recursos de ensino para o deficiente 
intelectual apresentados no Grupo de Trabalho de Educação 
Especial (GT 15) da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação (ANPED).

Ao avaliarem o ensino em duas escolas regulares mu-
nicipais e uma escola especializada estadual, no estado do 
Rio de Janeiro, Pletsch e Glat (2012, p.193) observaram que 
“[...] os resultados evidenciaram a precariedade do processo 
de ensino e aprendizagem oferecido a alunos com deficiência 
intelectual, independente da modalidade de escolarização e 
a falta de conhecimentos dos professores no que se refere às 
especificidades educacionais desses sujeitos”.  

Devido à observação da carência de estudos atuais 
relacionados à construção do raciocínio do deficiente in-

telectual e as dificuldades de alguns profissionais da edu-
cação em compreender as especificidades do aluno com 
deficiência intelectual, elegemos a epistemologia genética 
e estudiosos da teoria piagetiana para fundamentar nossa 
pesquisa. Entendemos que as contribuições da gênese do 
desenvolvimento cognitivo são essenciais para situar os pro-
cessos racionais, pois as formulações construtivistas consi-
deram os indivíduos em sua totalidade como produto de um 
desenvolvimento em etapas, sendo esse avanço construtivo 
mediado pelas interações sociais.

Para realizar a pesquisa foram estabelecidos os 
seguintes objetivos: (i) examinar as contribuições de Jean 
Piaget para a compreensão do desenvolvimento cognitivo 
da criança e (ii) descrever as especificidades do desenvol-
vimento cognitivo do aluno com Deficiência Intelectual por 
meio da avaliação do desenvolvimento lógico com base nas 
experiências operatórias piagetianas por meio de apresen-
tações de problemas de estrutura lógica e da observação do 
curso do pensamento dos alunos nas respostas.

Mais especificamente, para empreender a tarefa de 
compreensão do raciocínio intelectual atípico, foi decidido 
examinar as contribuições da Epistemologia Genética, as-
sim utilizando, além do referencial piagetiano, as pesquisas 
embasadas em seus pressupostos, realizadas por Inhelder 
(1943), Ramozzi-Chiarottino (1994), Dolle e Bellano (1998) 
e uma pesquisa empírica com 28 (vinte e oito) crianças que 
apresentam Déficit Intelectual, utilizando igualmente a meto-
dologia e as bases epistemológicas piagetianas.

Considerando os achados piagetianos acerca da 
construção da aprendizagem humana aplicadas ao desen-
volvimento atípico realizado pelos teóricos e a pesquisa de 
campo, foi possível depreender as características do pensa-
mento do aluno com Deficiência Intelectual, as influências 
das relações interindividuais e afetivas e as consequências 
delas na elaboração mental. 

O raciocínio do aluno com deficiência intelectual: 
contribuições piagetianas

O estudo realizado por Inhelder (1943), sob o título 
Le Diagnostic du Raisonnement chez les Débiles Mentaux, 
propõe uma análise qualitativa e genética do processo de 
construção das operações do pensamento do Deficiente 
Intelectual após aplicação das provas operatórias de Piaget 
relativas às operações concretas de conservação, à lógica 
elementar de classificação e à relação entre operações e o 
simbolismo da imagem.

Inhelder (1943/1969) sintetiza suas conclusões acerca 
do raciocínio do Deficiente Intelectual, em comparação com a 
criança sem atipicidade, destacando que, enquanto a crian-
ça normal passa a um ritmo relativamente rápido por várias 
fases sucessivas, depois de um período de oscilação, antes 
de consolidar seu raciocínio, o indivíduo com Deficiência Inte-
lectual apresenta o mesmo curso de desenvolvimento a uma 
velocidade mais lenta, em um nível singular de desequilíbrio. 
Além disso, quando atinge o limite superior em seu raciocí-
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nio, ocorre, muitas vezes, a manutenção das impressões ou 
marcas do nível anterior. Isso ocasiona uma “viscosidade do 
raciocínio” (Inhelder, 1943/1969), termo empregado no senti-
do de descrever uma forma mais aderente e sem mobilidade 
progressiva em oposição à forma mais fluida do pensamento 
da criança sem atipicidade. 

Dentre as características funcionais que provocam 
esse falso equilíbrio, encontra-se a diferença de velocidade 
do pensamento, tanto em aceleração quanto em desacelera-
ção, provocando uma operatividade incompleta. De acordo 
com Piaget (1947/1967), uma atividade cognitiva torna-se 
operacional quando há mobilidade nas ações do sujeito, o 
que permite a percepção das transformações por orienta-
ções reversíveis do pensamento.

Inhelder (1943/1969) conclui que o aluno com Defi-
ciência Intelectual permanece no estágio pré-operatório ou 
operatório concreto, ou oscilando entre um e outro, a de-
pender do nível de comprometimento intelectual. Uma das 
causas mais importantes para essas permanências consiste 
na ausência de reversibilidade, cujas consequências são 
diversas. Dentre elas, a mais ampla está na incapacidade 
de realizar operações lógicas ou de ser comandado pelo 
raciocínio hipotético dedutivo, o que significa que o pensa-
mento está sob o domínio das percepções, da intuição e o 
raciocínio ocorre por transdução, sendo “[...] uma espécie 
de experiência mental que prolonga a coordenação dos 
esquemas sensório-motores no plano das representações”. 
(Ramozzi-Chiarottino, 1994, p. 57).

Se o aluno com Deficiência Intelectual ainda não 
raciocina logicamente, ele elabora seus juízos de controle 
de hipóteses, porém não o faz por experiência lógica, mas 
pela experiência mental, que “[...] é uma reprodução, pelo 
pensamento, dos acontecimentos exatamente como eles se 
sucedem de fato na natureza” (Piaget, 1947/1967, p. 222).

O raciocínio por experiência mental implica despre-
ocupação com as contradições do pensamento, já que as 
hipóteses não demandam comparações e comprovações. 
Outra consequência é a dificuldade em compreender a lógi-
ca das relações e de classes, ou seja, saber a reciprocidade 
entre elementos, encontrar critérios comuns, o que trará a 
dificuldade em realizar generalizações. Em síntese, Piaget 
(1947/1967, p. 225) comenta que: “Se a transdução não ge-
neraliza é, portanto, à falta de manipulação das relações. E 
é nisto que reside o fato de a transdução ser um processo 
irreversível”.    

A não mobilidade do pensamento operatório ─ racio-
cínio por transdução e por experiência mental e dificuldade 
em compreender a lógica das relações ─ produzirá a falha 
nos agrupamentos gerando a incapacidade de multiplicação 
lógica. O agrupamento é a condição sine qua non para o ra-
ciocínio lógico e, isolando esse mecanismo, Inhelder conse-
guiu compreender os agrupamentos presentes na ação do 
raciocínio do aluno com Deficiência Intelectual, constatando, 
de acordo com Ramozzi-Chiarottino (2002), a ausência de 
agrupamentos nas ações e nos discursos.

Se as operações de agrupamento do aluno com De-
ficiência Intelectual estão ainda incompletas e em fase de 

superação, podemos supor, em Piaget, que a inteligência 
desses sujeitos funciona “[...] por uma forma semi-simbólica 
do pensamento, que é o raciocínio intuitivo” (Piaget, 1958, 
p. 169). Com isso, evidencia-se que, por meio do raciocínio 
intuitivo, o sujeito é capaz de encontrar significação em um 
objeto ausente fisicamente, ou seja, de realizar representa-
ções mentais, uma importante conquista ao transpor o nível 
sensório-motor.

Essa representação mental se prolonga em imitação, 
a qual consiste nas primeiras manifestações da inteligência, 
pois torna a criança apta a desenvolver os primeiros esque-
mas conceituais necessários à seriação e à classificação. 
Essa etapa compreende os primórdios da capacidade ope-
ratória, mas apresenta ainda alguns obstáculos para alcan-
çar um pensamento operatório lógico: o egocentrismo. 

Apesar de a representação intuitiva permitir a forma-
ção de conceitos, a acomodação ocorre de forma imagina-
da. Dentro de um universo interior próprio, a criança busca 
respostas para satisfazer suas próprias necessidades e 
sequer imagina que há necessidade de comprovar verda-
des, pois julga que todos pensam como ela. Decorre disso 
a dificuldade de realização de retrospecções: “[...] a criança 
saberá efetivamente, a partir de premissas dadas, chegar a 
uma conclusão, mas ela não saberá fazer o caminho inverso 
sem se desviar” (Piaget, 1947/1967, p. 227). 

Essa característica explica a dificuldade que o aluno 
com Deficiência Intelectual encontra para fazer regressão 
aos pontos iniciais de seu raciocínio, mesmo com modelos. 
Ocorrem digressões que levam a dificuldades de reelabo-
ração ou de transferência de um conhecimento adquirido 
a situações análogas, de elaborar conceitos, em suma de 
realizar generalizações. 

Em virtude da ausência de um pensamento analítico, 
a criança concentra diferentes objetos em um único vocábu-
lo, fazendo com que seus conceitos sejam dominados pelo 
sincretismo, que, em seu apego a detalhes, liga tudo a tudo 
sem sintetizar ou relacionar. Piaget (1947/1967, p. 227) des-
creve esse fator como sendo a segunda causa da irreversi-
bilidade e que implicará a conquista de um “falso equilíbrio” 
em sistemas que parecem imóveis devido à sua “viscosida-
de”, justamente os termos que Inhelder (1943/1969) utiliza 
para caracterizar o raciocínio do indivíduo com Deficiência 
Intelectual. Por conta desse pseudoequilíbrio e pela visco-
sidade do raciocínio que ele é insensível às contradições. 

Ramozzi-Chiarottino (1994), em pesquisa referenda-
da por Dolle e Bellano (1998), concluiu que em crianças com 
dificuldades de aprendizagem há uma ausência de estrutu-
ração do real e deficiências na organização das represen-
tações, ou seja, em assimilar a estruturação dos próprios 
esquemas de ação aos objetos e situações em que vive, 
ocasionando incompletude nas representações. 

Tudo isso mostra um pensamento com leis próprias 
cuja lógica das relações leva a dificuldades em relacionar a 
parte com o todo e as noções de conjunto e classificações fi-
cam comprometidas: “[...] há falta por isso de equilíbrio entre a 
assimilação das coisas aos esquemas do pensamento e a aco-
modação destes esquemas à realidade” (Piaget, 1958, p. 179). 
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Em síntese, o raciocínio do aluno com Deficiência Inte-
lectual, no que tange à tomada de consciência, isto é, à interio-
rização das ações, se dá por experiência mental de construção 
de uma realidade, sem as implicações lógicas e conceituais 
do mecanismo dessa construção. Quando atinge um estágio 
superior, mantém as marcas do nível anterior, fazendo com 
que deforme o real em função dos esquemas precedentes. 

Essa representação do mundo atípica traz consequên-
cias à compreensão do real ou, melhor, traz dificuldades de 
uma representação objetiva da realidade, pois implica confu-
sões entre o que é interno e subjetivo e a realidade externa. 

Observando que o raciocínio do aluno com Deficiên-
cia Intelectual consiste em experiências mentais irreversí-
veis, isto é, não inteiramente lógicas, não sujeitas ao princí-
pio da contradição e pela incapacidade de realizar inversões 
no pensamento, compreendemos que a tomada de consci-
ência desses sujeitos ocorre por intermédio de uma abstra-
ção pseudoempírica. Piaget (1977/1995) caracteriza essa 
abstração como preponderante nos períodos pré-operatório 
e operatório concreto. Traz princípios da abstração empírica 
porque o sujeito necessita do objeto material para retirar-lhe 
as propriedades e contém elementos da abstração refle-
xionante porque necessita da ajuda de suas observações 
externas e objetivas.

Essa forma típica de equilibração permite explicar a 
necessidade cognitiva do aluno com Deficiência Intelectual em 
apoiar seu pensamento sobre resultados constatáveis e em 
construir seu raciocínio intermediado por objetos concretos e 
por suas ações. Para constatar o conjunto de conclusões teó-
ricas ora descritas, apresentaremos uma pesquisa de levanta-
mento do desenvolvimento cognitivo dos alunos pesquisados.

Materiais e Métodos
A pesquisa de coleta e análise qualitativa usou como 

procedimento o método clínico piagetiano (Piaget, 1947/2005; 
1947/1967; Delval, 2002; Carraher, 1994), que permitiu uma 
interação direta entre o investigador e o sujeito pesquisado 
de forma flexível e aberta, pois a interação “[...] se realiza 
mediante entrevistas ou situações muito abertas nas quais 
se procura acompanhar o curso do pensamento do sujeito 
ao longo da situação, fazendo sempre novas perguntas para 
esclarecer respostas anteriores” (Delval, 2002, p. 2).

Diante da natureza flexível do método clínico e das 
especificidades do aluno com Deficiência Intelectual no que 
se refere à linguagem compreensiva e expressiva, bem 
como na realização de abstrações, foram promovidas adap-
tações, garantindo uma perfeita compreensão por parte dos 
alunos, utilizando para isso de simplicidade verbal, repeti-
ções e demais flexibilizações indispensáveis.

As entrevistas foram gravadas e filmadas, pois alguns 
alunos (quatro deles) apresentam dificuldade na comunica-
ção, associando sua fala a gestos ou a expressões. Assim, 
a imagem aliada ao som impediu a imprecisão na coleta dos 
dados. Foi escolhida sala livre de fontes de possível distra-
ção e que tivesse outros significados para os alunos.  

As provas foram aplicadas em uma sessão individual 
que durou de 30 a 45 minutos, em que foram apresentadas 
11 provas, destas, oito de conservação, uma de classificação 
e duas de seriação. As sessões foram gravadas e posterior-
mente transcritas para preencher os protocolos e as fichas de 
análise contendo os indicadores para localizar as respostas 
dadas ao nível operatório de cada pesquisado, sendo: POI-
-Pré-Operatório Inicial, PO-Pré-Operatório e OC-Operatório 
Concreto.

Caracterização dos Sujeitos

A pesquisa empírica foi realizada de setembro a no-
vembro de 2013, em uma escola de Educação Especial, do 
município de Guarapuava - PR, com 28 alunos, com idades 
de 10 a 14 anos, que frequentam a escolarização no ensino 
fundamental, em 10 turmas de alfabetização, sendo 20 me-
ninos e oito meninas que apresentam deficiência intelectual 
moderada, comprovada por meio de testes de desempenho 
realizados por equipe multidisciplinar, testes tomados como 
condição de ingresso aos serviços educacionais oferecidos 
pela instituição. Meninos e meninas de 10 a 14 anos com 
comprometimento intelectual severo não participaram da 
pesquisa, pois o critério de inclusão seria ter condições de 
responder às provas de diagnóstico dos níveis pré-operató-
rio e operatório concreto. Escolheu-se esse espectro de ida-
des considerando que as crianças já galgaram de quatro a 
seis anos em sua vida escolar, recebendo uma variedade de 
estímulos para o seu desenvolvimento intelectual e social.

Trato Ético

O projeto de pesquisa foi submetido ao COMEP ─ 
Comitê de Ética da UNICENTRO1 (Universidade Estadual do 
Centro-Oeste). Após a aprovação, foram realizadas quatro 
reuniões, inicialmente com a diretora e o presidente da mante-
nedora, explicitando as características do projeto e solicitando 
a anuência para a realização da pesquisa na instituição. A se-
gunda reunião foi realizada junto aos pais, visando demons-
trar os objetivos da pesquisa e coletar autorizações mediante 
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). A terceira reunião foi realizada com professores e 
pedagogos, também para coletar as autorizações e detalhar 
a pesquisa. Finalmente, a quarta reunião foi realizada com os 
alunos, ocasião em que explanamos os passos da pesquisa e 
seu objeto e objetivos, dando-lhes oportunidade de aceite ou 
de recusa, não tendo havido nenhuma recusa.

Provas Operatórias

O conjunto das provas aplicadas foi extraído das pu-
blicações de Goulart (1985) e de Inhelder; Bovet e Sinclair 
1   Por meio da Plataforma Brasil, sob o número do CAAE 
20473513.7.0000.0106 (Parecer nº 405.690, de 24/9/2013).
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(1977). Para diagnosticar o nível de pensamento pré-opera-
cional foram utilizadas as provas de conservação, que seria 
a “[...] capacidade de reconhecer que determinados atributos 
de um objeto se mantêm a despeito das transformações em 
sua forma” (Stoltz, 2008, p. 113). Para isso foram aplicadas 
duas provas de conservação física de quantidade contínua, 
a primeira de transvasamento de líquidos e a segunda de al-
teração de forma de uma porção de massa de modelar; uma 
prova de conservação física de quantidade descontínua, 
que utiliza a colocação alternada e simultânea de contas em 
dois recipientes, inquerindo a criança sobre as alterações de 
quantidades, e uma prova de conservação de comprimento.

A avaliação do primeiro subestágio operatório con-
creto constitui-se de provas das operações lógico-matemá-
ticas de classificação e seriação, já que elas compreendem 
a idade normal de aquisição entre 7 a 9 anos. Conforme 
explicita Goulart (1985, pp. 83-87):

[...] Classe inclusão é um tipo de operação de classificação 
na qual a criança compreende as relações entre um conjunto 
de objetos e classificação é uma operação lógica pela qual 
organizamos objetos em grupos de acordo com um ou 
alguns atributos comuns a eles.

As provas de classificação consistiram de testes de 
classificação aditiva visual que solicita a organização de um 
conjunto de formas geométricas por atributos e composição 
de classes, solicitando que a criança faça relações entre os 
atributos. No que se refere à seriação, foi utilizada uma prova 
de seriação simples, em que foi requerido ao pesquisado pre-
encher uma fileira de bastões com algumas peças faltantes, 
e uma prova de seriação complexa, em que onde a criança 
ordenou 10 bastões em ordem crescente de tamanho. 

Análise dos Dados
Os procedimentos para a análise dos dados iniciaram-se 

com a transcrição. Após a transcrição dos vídeos e áudios, 
foram preenchidos o protocolo e a ficha de análise com base 
em um roteiro contendo indicadores de respostas com fontes 
em Piaget (1972; 1947/1967; 1958), Piaget e Inhelder (1982), 
Piaget e Szeminska (1975), Inhelder, Bovet e Sinclair (1977), 
Moro (1987), Weiss (1997) e Goulart (1985). 

As respostas obtidas em cada prova permitiram 
situar cada estágio do pensamento operatório da criança 
nos níveis: POI-Pré-Operatório Inicial, PO-Pré-Operatório 
e OC-Operatório Concreto, sob os seguintes critérios: POI 
para a realização das provas de conservação de acordo com 
as respostas para o nível pré-operatório, com ausência de 
classificação e seriação; PO para a realização das provas 
de conservação, classificação e seriação de acordo com as 
respostas para o nível pré-operatório e OC para a realiza-
ção das provas de conservação, classificação e seriação de 
acordo com as respostas para o nível operatório concreto.

Foram observadas as estratégias cognitivas utili-
zadas, os procedimentos empregados para executar cada 

tarefa e os argumentos para cada resposta dada. As vari-
áveis de análise foram as relações entre o diagnóstico do 
nível operatório desse grupo de alunos às características 
funcionais do raciocínio do Deficiente Intelectual conforme 
elencadas por Piaget e os pesquisadores piagetianos apre-
sentados na introdução deste trabalho.

Resultados
A análise de oito provas de conservação permitiu que 

fosse concluído que apenas um aluno compreende a maioria 
das noções de conservação avaliadas e 27 sujeitos pesqui-
sados encontram-se em uma etapa de semiconservação da 
matéria, ou seja, observam o resultado final e desprezam a 
transformação. Não conseguem centrar sua atenção em mais 
de um aspecto da experiência. Assim, se observam largura, 
não percebem a altura do recipiente, por exemplo, e quando 
solicitados a justificar as respostas quanto à invariância, utili-
zavam a aparência física dos objetos transformados. 

Com exceção de um aluno, a maioria demonstrou 
ausência de correspondência termo a termo, operando 
seus raciocínios por relação global e por avaliação espacial. 
Foi possível observar em oito alunos ausência de corres-
pondência termo a termo, pois procederam por simples 
correspondência global e avaliaram a quantidade apenas 
pelo espaço ocupado, não se importando com a análise das 
relações. Construíam a fileira de acordo com o modelo, mas 
não consideravam o número de botões. A correspondência 
termo a termo e a afirmação da igualdade dos dois conjun-
tos foi realizada por 19 pesquisados, mas na contraprova 
demonstraram que operaram por intuição. Isso significa que 
eles colocaram cada botão em correspondência com a linha 
modelo, mas ao aplicador espaçar a fileira, a correspon-
dência em quantidade não foi mais considerada, ou seja, a 
equivalência e a correspondência desapareceram. 

Considerando a hipótese de Inhelder (1943/1969), se-
gundo a qual alunos com Deficiência Intelectual em nível mo-
derado não atingem as operações formais, foram avaliadas 
apenas as noções de classificação e de seriação que ocorrem 
simultaneamente no desenvolvimento infantil, bem como cor-
respondem ao primeiro subestágio das operações concretas. 

O nível mais elementar de classificação é o das co-
leções figurais, em que a criança “[...] agrupa os elementos 
de um conjunto não apenas em virtude da semelhança, mas 
porque são convenientes por qualquer razão” (Assis, 1993, 
p. 15). 13 crianças chegaram a este nível, ou seja, formaram 
pequenos conjuntos, de acordo com uma lógica própria, 
separando-os em subconjuntos.

No nível pré-operatório há a subdivisão das coleções 
não figurais em que falta ao sujeito operar através de uma 
hierarquia inclusiva, ou seja, ele separa intuitivamente os 
conjuntos semelhantes, mas os conjuntos não estão inclu-
ídos em uma classe mais geral, o que se refere a 14 pes-
quisados. Apenas um realizou a classificação de classes em 
extensão ou de classe-inclusão, levando em consideração 
dois ou mais atributos simultaneamente. 

Raciocínio do deficiente intelectual   *   Carla Maria de Schipper & Carla Luciane Blum Vestena



84 Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 20, Número 1, Janeiro/Abril de 2016: 79-88.

As operações de seriação compreendem o agru-
pamento de objetos conforme uma ordem de diferenças 
gradativas, sendo que 14 pesquisados não conseguiram de-
sempenhar a tarefa de seriação simples e 16 não realizaram 
a prova de seriação complexa, o que demonstra ausência 
de seriação.

 A habilidade em perceber que um determinado ele-
mento de uma série é menor ou maior em relação ao elemen-
to posterior ou anterior, estabelecendo relações entre eles, 
foi alcançada por 13 sujeitos na prova de seriação simples e 
por 11 na prova de seriação complexa, demonstrando uma 
seriação empírica, ou seja, a criança ordena por observação 
e tateios, mas ainda sem compreender o mecanismo dessa 
ordenação. A seriação realmente operatória foi atingida por 
apenas um sujeito, pois colocava a menor de todas as pe-
ças, depois o menor dos que sobraram, intercalando sem 
ensaios os elementos que faltavam. 

Em suma, dos 28 pesquisados, 15 (54%) encontram-
-se em um período pré-operatório inicial, 12 (43%) no perío-
do pré-operatório e um (3%) no período operatório concreto, 
observando que o critério para atribuição de diagnóstico do 
aluno no período pré-operatório inicial (POI) se deu pela não 
realização das provas de classificação e seriação, fator de 
distinção entre os demais alunos que as realizaram com res-

postas típicas para o período pré-operatório (PO). A figura 1 
descreve os resultados obtidos:

A Tabela 1, por sua vez, sintetiza o desempenho 
de cada aluno nas oito provas de conservação e nas três 
provas de classificação e seriação, em que foram enumera-
das as respostas nos níveis POI (pré-operatório inicial), PO 
(pré-operatório) e OC (operatório concreto), de acordo com 
os indicadores de análise.

Outro indicador de análise refere-se à comparação 
dos resultados com a idade cronológica dos sujeitos. Não 
há uma diferença significativa entre as idades e o nível ope-
ratório atingido. Há, entretanto, um maior número de pes-

Alunos
Idade

Conservação Classificação e Seriação
Diagnóstico

POI PO OC POI PO OC
1 11,0 0 8 0 3 0 0 POI
2 12,1 0 8 0 0 3 0 PO
3 13,3 0 8 0 0 3 0 PO
4 9,9 0 8 0 0 3 0 PO
5 14,4 1 7 0 3 0 0 POI
6 12,3 0 8 0 3 0 0 POI
7 14,6 0 8 0 0 3 0 PO
8 12,1 0 8 0 0 3 0 PO
9 11,2 0 8 0 0 3 0 PO

10 13,1 0 8 0 0 3 0 PO
11 12,1 6 2 0 3 0 0 POI
12 10,8 1 7 0 3 0 0 POI
13 14,1 2 6 0 3 0 0 POI
14 10,1 0 8 0 0 3 0 PO
15 11,7 1 7 0 3 0 0 POI
16 11,1 0 8 0 0 3 0 PO
17 11,2 0 8 0 0 3 0 PO
18 12,6 1 7 0 0 3 0 POI
19 11,9 0 8 0 3 0 0 POI
20 11,1 0 8 0 3 0 0 POI
21 11,1 0 8 0 0 3 0 PO
22 11,8 0 1 7 0 0 3 OC
23 12,8 1 7 0 3 0 0 POI
24 14,3 1 7 0 2 1 0 POI
25 13,3 0 8 0 3 0 0 POI
26 12,9 0 8 0 1 2 0 PO
27 12,6 1 7 0 2 1 0 POI
28 10,3 0 8 0 3 0 0 POI

Tabela 1. Síntese dos resultados.

Figura 1. Resultado geral prova operatória.
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quisados no nível pré-operatório inicial. Observando esta 
amostra, podemos perceber que o avanço em idade não 
implica avanço operatório, já que entre todas as faixas etá-
rias permanece um número quase equivalente de alunos na 
etapa pré-operatória inicial e pré-operatória. Os dados per-
mitem depreender que, nesse grupo de alunos, o progresso 
operatório não está diretamente relacionado com o avanço 
maturacional, evidentemente devido ao funcionamento inte-
lectual atípico e ao nível de comprometimento intelectual em 
cada etapa. A figura 2 destaca tal observação:

As provas aplicadas apontaram 97% dos sujeitos 
como pré-operatórios, ou seja, em uma fase de transição 
entre a fase simbólica e a etapa operatória concreta, entre 
a ação e a operação, mas há ausência de estrutura mental 
operatória, já que elaboram suas ações no plano da repre-
sentação utilizando o mecanismo de imitação. Por isso “[...] 
há um marcante ajuste do sujeito ao objeto, com uma mínima 
assimilação prévia. Isso significa que não há compreensão 
do que é imitado. Imita-se por imitar sem a possibilidade de 
generalizações“ (Stoltz, 2011, p. 30).

Discussão
Diante dos resultados das provas e das contraprovas 

de conservação, os raciocínios assentam-se nos estados 
e não nas modificações, já que as argumentações para 
afirmar as mudanças são de cunho perceptivo vinculadas 
à aparência do objeto transformado. Isso significa que não 
apresentam a noção de invariância, o que impede a reversi-
bilidade e a conservação, pois o pensamento ainda é intui-
tivo, fundamentado na percepção. No âmbito intelectual, o 
aluno centra suas operações em sentido único, nas próprias 
atividades e na percepção que lhe é mais imediata, não as 
coordenando reciprocamente. Essa restrição consistirá “[...] 
de irreversibilidade da representação, quer dizer, justamente 
de resistência à inversão das operações, por uma incapa-

cidade de pensar simultaneamente no todo e nas partes” 
(Piaget, 1947/1967, p. 11).  

Isso demonstra que os alunos pesquisados realizam 
seus raciocínios sob domínio da centração, fixam sua aten-
ção em apenas um aspecto do objeto e não conseguem 
inverter mentalmente as direções das experiências observa-
das. Vale dizer que não conseguem retornar ao estado ini-
cial que motivou a ação, permanecem na percepção final do 
processo que gerou o fenômeno, o que indica uma ausência 
de reversibilidade causada pelo egocentrismo.

A criança egocêntrica pensa por si, não necessita 
comparar e realizar constatações, já que acredita que todos 
pensam como ela. Assim, outras perspectivas são desconsi-
deradas e, por consequência, o raciocínio dedutivo torna-se 
dispensável. 

Na medida em que não tomou consciência do eu, o 
pensamento se expõe, com efeito, a perpétuas confusões 
entre o objetivo e o subjetivo, entre o verdadeiro e o imediato; 
ele situa todo o conteúdo da consciência num único plano, no 
qual as relações reais e as emanações inconscientes do eu 
se confundem irremediavelmente. (Piaget, 1947/2005, p. 34).

As provas de classificação e seriação indicaram que 
os sujeitos pesquisados não realizam ações reversíveis de 
composição e de decomposição de classes, apresentando 
ausência de quantificação inclusivae demonstrando uma di-
ficuldade em compreender a lógica das relações e das clas-
ses, a reciprocidade entre os elementos, isto por dificuldades 
em manipular todas as relações envolvidas. Apenas um 
aluno obteve sucesso, indicando estar no primeiro estágio 
das operações concretas. Sendo incapaz de realizar ações 
abstratas ou virtuais, necessita ver ou manipular para realizar 
a ação. Além disso, não se preocupa com as contradições, 
já que esse tipo de pensamento não necessita de comprova-
ções. Por isso a ausência de rigor lógico e as contradições 
são recorrentes, já que a criança busca explicar o que lhe 
é imediatamente dado e de acordo com sua visão objetiva.

A tomada de consciência, que devido a não estrutu-
ração do real e à incompletude nas representações, se dá 
por abstração pseudoempírica. O raciocínio é justaposto, 
sincrético e egocêntrico. Por consequência ocorre confusão 
entre o que é interno e subjetivo e a realidade externa, im-
pedindo a objetividade através da abstração reflexionante. 
Piaget (1947/1967) diria que, devido a uma falta de freio, os 
elementos novos se encontram incessantemente aglome-
rados aos anteriores, sem preocupação com a síntese, im-
plicando uma justaposição que, também devido à ausência 
de síntese, implica uma fixação a detalhes, sem relacionar 
reciprocidades e sem relativizar.

 Até então a criança não sente a necessidade de jus-
tificações lógicas, ou seja, de provar pontos de vista, fazer 
deduções e comprovações, apresentando dificuldade em re-
alizar generalizações e explicar o curso de seu pensamento 
para resolver problemas. Uma forma típica de tomada de 
consciência das ações e representações dessa etapa é a 
abstração pseudoempírica, em que a criança apoia as suas 

Figura 2.  Comparativo idades/resultados.
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construções em mecanismos comprováveis, já que “[...] ao 
agir sobre o objeto e sobre os seus observáveis atuais, as 
constatações atingem, de fato, os produtos da coordenação 
das ações do sujeito [...]” (Piaget, 1995, p. 274).  

Apesar de serem capazes de organizar o real, esses 
alunos apresentam dificuldades para estruturar as repre-
sentações mentais de espaço e de causalidade. Eles têm 
capacidade de realizar uma ação, mas não compreendem o 
que realizam, não elaboram mentalmente uma ação, o que 
explica a dificuldade em realizar abstrações.

Conclusões e Considerações 
Finais

Somando os resultados teóricos apresentados aos 
dados empíricos, podemos concluir que a criança com Déficit 
Intelectual em nível moderado opera seu raciocínio de forma 
pré-lógica, alimentada pelos esquemas da intuição. Ela apre-
senta uma fragilidade do mecanismo do pensamento devido 
a invariâncias decorrentes de raciocínios oscilantes, o que 
leva a um falso equilíbrio por falta de mobilidade interna. O 
principal responsável por isso é o egocentrismo, acrescido da 
ausência de reversibilidade no seu pensamento. 

Para que comportamentos cognitivos característicos 
do estágio apresentado pelos pesquisados individualmente 
possam ser superados, devemos inicialmente confiar na 
possibilidade de o aluno com Deficiência Intelectual suplan-
tar esses estágios elementares, não acreditando no determi-
nismo dos diagnósticos. Precisamos pensar que se o meio 
promove transformações endógenas em nível de Sistema 
Nervoso Central (SNC), a escola precisa compreender que 
estimulações serão sempre necessárias para não permitir 
conformismo e acomodação, pois tais condutas levam uni-
camente à invariabilidade no trabalho pedagógico. 

Ainda de acordo com Fontes, Pletsch, Braun, e Glat 
(conforme citado por Oliveira & Ruiz, 2014), a grande dificul-
dade dos estudantes com deficiência intelectual, manifesta-se 
justamente na área do desenvolvimento cognitivo, já que eles 
apresentam um ritmo de aprendizagem mais lento, necessitam 
de um tempo maior para realizar suas tarefas, mostram uma 
limitada capacidade de abstração e generalização e têm maior 
complexidade na formação de conceitos e memorização. 

Consoante com os preceitos da epistemologia ge-
nética, estratégias educativas adequadas são aquelas que 
permitem que dados assimilados possam ser aprimorados 
por outros em maior nível de complexidade, ocorrendo as 
acomodações promovidas pelos estímulos do meio, confor-
me apontado por Nunes, Braun e Walter (2011).  

Além disso, Gomes e Figueiredo (2003) em estudo 
sobre a construção do significado da leitura por alunos com 
deficiência, concluíram que a mediação pedagógica, reali-
zada por meio da apresentação de situações-problema e 
formulação de perguntas, promovia intencionalmente con-
flitos e desafios cognitivos no aprendiz, para favorecer a 

emergência de estratégias cognitivas e metacognitivas, que 
são elementos críticos para esse aprendizado.

O pensamento intuitivo proporciona o desenvolvimen-
to de conceitos, entretanto a acomodação dos objetos ocorre 
em sentidos imaginados pela criança, pois sua capacidade 
representativa está em vias de construção: “[...] inicialmente é 
dominada pela relação imediata entre os dados da experiên-
cia e o ponto de vista do sujeito, e não ultrapassa o domínio 
das configurações imaginadas” (Micotti, 1987, pp. 78-79).

Tendo em vista que a etapa pré-operatória indica 
uma preparação para operar, o que se espera é que o meio 
promova ações para que os sujeitos passem de uma es-
trutura intuitiva para uma estrutura operatória por meio de 
oportunidades de acesso a atividades que desencadeiem 
ações de conflito e organizem sistemas de classificação e de 
agrupamentos que permitam construção da reversibilidade e 
não apenas de imitação. Em relação a isso, Piaget (1972, p. 
36) descreve que, para as estruturas intuitivas se tornarem 
operatórias, é preciso “[...] prolongar a ação já conhecida do 
sujeito nos dois sentidos, de maneira a tornar estas intuições 
móveis e reversíveis”. O desempenho do aluno 22 demons-
trou ser possível essa progressão.  

Se a noção de permanência obedece a uma lei que 
se inicia com a aquisição de substância, todas as noções de 
conservação necessitam ser expostas à criança, prolongan-
do as ações de seu pensamento. As noções de conservação 
implicam a reversibilidade; assim, uma vez adquiridas, per-
mitem ao pensamento uma mobilidade e uma capacidade de 
operar, o que possibilitará à criança realizar multiplicações 
lógicas e compreender efetivamente a noção de número, 
espaço, tempo e causalidade.

Além disso, a descentração do sujeito precisa ser tra-
balhada para observar as várias dimensões de um problema 
e não apenas a sua própria. É necessário, ainda, compreen-
der a realidade sobre outras dimensões, estimulando a rea-
lização de trocas entre pares. Se a tomada de consciência 
ocorre por abstração pseudoempírica, todos os esforços de-
vem ser empreendidos para que possam tomar consciência 
de forma refletida e sendo capazes de conceituar. 

Nesse sentido, Silva (conforme citado por Nunes, 
Braun, & Walter, 2011), considera que os procedimentos 
pedagógicos destinados à população com deficiência ainda 
são pensados pelo viés do déficit, pois, muitas das atividades 
pedagógicas em escolas de educação especial analisadas 
pelo autor e também os procedimentos metodológicos utili-
zados mostram a falta de preocupação com os processos de 
aprendizagem e de elaboração cognitiva do aluno.

A esse respeito, na Palestra intitulada “A contribui-
ção Piagetiana para a pesquisa e a reflexão Pedagógica”, 
proferida no Ciclo de Debates promovido pela Faculdade 
de Educação/UNICAMP, em 27 de agosto de 1996, como 
parte das comemorações do centenário de nascimento de 
Jean Piaget, Jakobson, Freinet e Vygotsky, Mantoan (1996) 
já salientava que apesar de haver grande número de pes-
quisas fundamentadas no construtivismo, em geral elas não 
investigam a deficiência intelectual no domínio pedagógico. 
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Inhelder e Cellérier (1992), Numa-Bocage, Marcel e 
cols. (2014), Ducret (2011), Paour (2001) em estudos sobre 
a complementaridade dos aspectos conceituais (macrogené-
ticos) e procedurais (microgenéticos) das organizações cog-
nitivas realizados pela Escola de Genebra, sustentam teori-
camente aplicações pedagógicas, que propiciam ao aprendiz 
com deficiência intelectual a possibilidade de uma educação 
inclusiva, como já mencionados por Mantoan (1996).  

Portanto, a partir da caracterização descrita nesta 
pesquisa, pretendemos colaborar no processo de ensino-
-aprendizagem com a indicação de elementos da singula-
ridade do raciocínio do aluno com deficiência intelectual. 
Com isso, os profissionais que atuam na educação ou na 
reabilitação podem programar uma intervenção pedagógica 
que vise a atender as necessidades especiais do aluno com 
deficiência intelectual e potencializar os mecanismos de 
equilibração, para que ocorra um avanço no desenvolvimen-
to cognitivo impulsionado pela ação própria do sujeito e não 
por submissão intelectual. Conforme referendado por Veste-
na, Dias e Colombo (2012, p.223), “[...] o professor precisa 
conhecer como o sujeito (aluno) constrói o conhecimento; 
como ele desenvolve sua estrutura cognitiva, servindo de 
base para que possa elaborar uma intervenção pedagógica 
que favoreça essa aquisição de conhecimento”.

Afirmamos ainda que não basta apenas conhecer a 
elaboração cognitiva; além disso, é preciso acreditar na po-
tencialidade do aluno com Deficiência Intelectual. Esse cré-
dito na potencialidade desse aluno deve ser o catalizador de 
ações que reposicionem o sujeito, tirando-o da posição de 
mero espectador de ações para posicioná-lo como protago-
nista de suas operações intelectuais. Só assim poderemos 
ter certeza de que nenhuma oportunidade educativa lhe foi 
negada para o alcance da equilibração.

Para a continuidade de estudos em torno desta te-
mática, nossa sugestão é que haja um aprofundamento em 
pesquisas de questões relativas às características funcio-
nais do raciocínio do deficiente intelectual, utilizando méto-
dos ativos e educação problematizadora para averiguar o 
desenvolvimento cognitivo em alunos com deficiência inte-
lectual. Com isso será possível avançar ainda mais na área 
de atendimento educacional especializado. 
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Entrevista com tarefa na identificação de processos 
na aprendizagem autorregulada

Janete Silva
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Resumo
A entrevista com tarefa tem-se revelado um instrumento útil para os profissionais da educação pois, através das interações dos intervenientes, 
podemos avaliar os processos e as estratégias aplicados pelos aprendizes numa determinada tarefa. O modelo que seguimos é atribuído a 
Zimmerman (2000, 2013), com uma perspectiva sociocognitiva. Assim, pretendemos, não só averiguar se a entrevista com tarefa pode auxiliar 
os profissionais a identificar processos autorregulatórios na aprendizagem, como potenciá-los nos aprendizes. Efetuamos seis entrevistas 
semiestruturadas a dois alunos, ao realizarem um resumo. Os resultados permitem inferir sobre o planejamento estratégico que eles fazem, quais 
as suas crenças de autoeficácia, a capacidade de automonitorar a tarefa e aplicar estratégias de compreensão. Verificamos também a evolução 
nos perfis de aprendizagem já que os alunos passaram a: adequar os objetivos das estratégias, interiorizar normas de ação e fazer revisão. Dada 
a sua pertinência, pretendemos alargar a investigação para lhe conferir maior aplicabilidade e estender o seu potencial. 
Palavras-chave: entrevista; aprendizagem;  autorregulação.

Interviewing with task in self-regulatory learning processes identification
Abstract
Task Development Interviews have shown their usefulness in identifying and gathering information regarding psychological processes and 
strategies as students perform tasks. In light of Zimmerman’s (2000, 2013) social-cognitive approach to self-regulated learning, this study proposes 
to answer two questions, namely, how Task Development Interviews can help professionals identify students’ self-regulatory processes and how 
the latter can they prompted. Three semi-structured interviews were applied to two students performing a text summary. The findings revealed that 
students planned the task strategically, developed strong self-efficacy beliefs, and were able to self-monitor the task and apply comprehension 
strategies. Furthermore, these findings showed some development in regards to students’ performance, namely through the adjustment of the 
task’s objectives, the adoption and adaptation of norms of action and lastly, through the revision of strategy use. Due to its pertinent nature, the 
study will continue to be developed in order to extend the applicability and potential of the instruments used.
Keywords: interview; learning; self-regulation.

Entrevista con tarea en la identificación de  
procesos en el aprendizaje autorregulada

Resumen
La entrevista con tarea se ha revelado un instrumento útil para los profesionales de la educación pues, por intermedio de las interacciones de los 
intervinientes, se puede evaluar los procesos y las estrategias aplicados por los aprendices en una determinada tarea. El modelo que se siguió 
es atribuido a Zimmerman (2000, 2013), con una perspectiva socio cognitiva. Así, se pretende, no sólo averiguar si la entrevista con tarea puede 
auxiliar los profesionales a identificar procesos auto regulatorios en el aprendizaje, sino también potenciarlos en los aprendices. Se efectuó seis 
entrevistas semiestructuradas a dos alumnos, al realizar un resumen. Los resultados permiten inferir sobre el planeamiento estratégico que 
ellos hacen, cuáles son sus creencias de autoeficacia, la capacidad de auto supervisarla tarea y aplicar estrategias de comprensión. Se verificó 
también la evolución en los perfiles de aprendizaje ya que los alumnos pasaron a: adecuar los objetivos de las estrategias, interiorizar normas de 
acción y hacer revisión. Dada a su pertinencia, se pretende alargar la investigación para conferirle mayor aplicabilidad y extender su potencial. 
Palabras clave: entrevista; aprendizaje; auto regulación.
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Introdução

Autorregulação da Aprendizagem: definição e 
aplicabilidade

Verificamos hoje um considerável aumento de estu-
dos sobre a aprendizagem regulada pelo próprio aprendiz, 
que resulta da interação de conhecimentos, competências 
e motivações necessárias ao planejamento, à organização, 
ao controle e à avaliação dos processos adotados e dos 
resultados atingidos (Lopes da Silva, Sá, Duarte, & Veiga 
Simão, 2004). A lógica do processo de autorregulação da 
aprendizagem é o de conduzir a uma aprendizagem mais 
autônoma e pró-ativa, onde o aprendiz mobiliza as suas 
características pessoais e desenvolve estratégias assertivas 
para maximizar a sua aprendizagem, nas mais diversas áre-
as como a música, desporto ou escrita (Zimmerman, 1998). 
Além disso, a conscientização deste processo conduz a um 
maior envolvimento motivacional e à utilização de estraté-
gias metacognitivas (Zimmerman, 2008, 2013).

A partir dos estudos sobre esta temática, Montalvo 
e Torres (2004) sintetizam da seguinte forma as caracterís-
ticas dos estudantes que regulam a aprendizagem: conhe-
cem e sabem aplicar uma série de estratégias cognitivas 
que os ajudam a entender, transformar, organizar, elaborar 
e recuperar informação; sabem como planejar, controlar e 
dirigir os seus processos mentais, dando uso às suas me-
tas pessoais (metacognição); apresentam um conjunto de 
crenças motivacionais e emocionais adaptativas (autoeficá-
cia escolar, metas de aprendizagem, desenvolvimento de 
emoções positivas face às tarefas) e têm capacidade para 
as controlar e modificar, ajustando-as às exigências da ta-
refa e da situação de aprendizagem concreta; planejam e 
controlam o tempo e o esforço que precisam para realizar 
as tarefas e sabem criar e estruturar ambientes favoráveis 
de aprendizagem; mostram uma intenção mais forte em 
participar, controlar e regular as tarefas escolares, no clima 
e na estrutura da sala de aula; são capazes de fazer uso de 
uma série de estratégias volitivas orientadas para evitar dis-s orientadas para evitar dis-
trações externas e internas, para manter a concentração, o 
esforço e a motivação durante a realização das tarefas. Em 
síntese, o que caracteriza estes alunos é que eles se sentem 
agentes do seu comportamento, acreditam que a aprendiza-
gem é um processo pró-ativo, estão automotivados e usam 
estratégias que lhes permitem obter os resultados escola-
res desejados (Polydoro & Azzi, 2009; Rosário & Polydoro, 
2012; Veiga Simão & Frison, 2013).

De facto, a aprendizagem autorregulada pelo próprio 
estudante, sendo um processo multidimensional, bastante 
complexo e dinâmico, e pressupondo uma atividade cícli-
ca por parte do aprendiz, resulta da interação de variáveis 
pessoais (conhecimentos, competências e motivações) que 
proporcionam ao estudante o planejamento, a organização, 
o controle e a avaliação dos processos adotados, dos resul-
tados atingidos e das variáveis contextuais, que o estimulam 
e lhe dão a oportunidade de agir de uma forma intencional 

e estratégica. Outra variável, amplamente destacada, é a 
importância da percepção da autoeficácia, o uso consciente 
e deliberado de estratégias cognitivas e motivacionais e o 
empenho na conscientização dos objetivos educativos (Lo-
pes da Silva, Veiga Simão, & Sá, 2004). 

O modelo adotado para a presente investigação 
refere-se a Zimmerman (2000, 2013) que segue em uma 
perspetiva sociocognitiva, envolvendo dimensões (cognitiva/
metacognitiva, comportamental, motivacional e contextual), 
analisando os processos psicológicos implicados nas diver-
sas fases da autorregulação: fase prévia (forethought), fase 
do controle volitivo (performance/volitional control) e fase de 
autorreflexão (self-reflection), estando cada uma das fases 
interconectada de modo recíproco.

Para Zimmerman (2000, 2013), estas fases cumprem, 
assim, um ciclo de ação na autorregulação, continuamente 
aberto a novos desenvolvimentos, com recuos e avanços, 
sempre diferentes, uma vez que são enriquecidos pela expe-
riência anterior, pelo contexto em que ocorrem e pelos resul-
tados que se vão alcançando. A fase prévia centra-se na aná-
lise da tarefa e na influência das crenças automotivacionais. 
Como formas de análise da tarefa podem ser apontados: o 
estabelecimento de objetivos, que se refere aos resultados 
específicos pretendidos com a realização de uma determina-
da tarefa escolar e o planejamento estratégico que se reporta 
à seleção de estratégias ou métodos de aprendizagem ne-
cessários para a obtenção dos objetivos estabelecidos. 

O planejamento estratégico e seleção de estratégias de 
aprendizagem requerem, por sua vez, adaptações sucessivas 
devido às flutuações nos componentes do contexto em que 
o aprendiz se situa. A fase de execução e controle volitivo é 
sinalizada por dois processos: o autocontrole e a automoni-
toração. O primeiro processo inclui as auto-instruções, as 
imagens mentais, a focalização da atenção, as estratégias 
utilizadas na realização das tarefas e a ajuda prestada aos 
aprendizes para se concentrarem nas tarefas e otimizarem 
os seus esforços. A automonitoração refere-se à atenção que 
o aluno dedica a aspectos específicos da sua realização, às 
condições que lhe estão subjacentes e aos efeitos produzi-
dos. Facilmente se compreende que as estratégias de apren-
dizagem relacionadas com uma determinada tarefa ajudam o 
aluno a dividi-la nas suas partes essenciais, reorganizando-as 
num todo coerente. 

O segundo processo na fase de controle volitivo, a 
automonitoração, é considerada como crucial para a autor-
regulação uma vez que informa o aluno acerca dos seus 
progressos e retrocessos face a um determinado critério de 
referência (e.g., classificações escolares, objetivos escola-
res definidos). No pressuposto de Zimmerman (2000, 2013) 
podemos distinguir a automonitoração associada à autoa-
valiação, à implementação de estratégias e aos esforços 
para as adaptar a partir dos resultados obtidos. A última fase 
do ciclo de autorregulação, a fase da autorreflexão, inclui 
dois principais processos: a autoavaliação e a autorreação. 
O primeiro refere-se à forma como o aprendiz avalia os re-
sultados obtidos, sendo influenciado por pensamentos como 
as atribuições ou padrões auto-impostos. A autorreação, por 
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seu turno, pode ser positiva ou negativa, diz respeito à com-
paração da informação automonitorada com um critério ou 
objetivo previamente definido.

Quando descrevemos o ciclo de autorregulação e su-
blinhamos a autonomia do aprendiz ao longo do processo de 
aprendizagem, é necessário recordar que essa autonomia 
depende da posse e uso adequado de processos cogniti-
vos internos de autoinstrução e autorregulação. Do mesmo 
modo, Almeida (1996) lembra que é da metacognição que 
falamos quando o indivíduo faz uso de estratégias ditas 
superiores de planejamento e decisão dos componentes 
cognitivos de resolução de problemas e recorre a uma es-
pécie de monitoração do seu próprio pensamento (pensar 
sobre o pensar). Em 1976, Flavell havia já descrito sobre 
o pensamento metacognitivo como aquele que se relaciona 
com os fatores ou as variáveis que atuam e interatuam no 
decurso e no produto final das atividades cognitivas, sendo 
eles a pessoa, a tarefa e a estratégia. Para que tal aconteça 
é necessário que o indivíduo se conheça como processador 
da informação, ou seja, que tenha consciência das suas 
características, que conheça as exigências da tarefa e que, 
de acordo com ambas, escolha a estratégia que melhor o 
conduz aos seus objetivos. 

Segundo a perspetiva do mesmo autor (Flavell, 
1976), o conhecimento e a experiência metacognitivas 
desenvolvem-se à medida que ocorre o desenvolvimento 
cognitivo, o qual vai possibilitar o aparecimento de novas 
operações cognitivas. Por um lado, estas operações são 
necessárias à aquisição de conhecimentos metacognitivos 
e facilitam a maturação de outras já existentes; por outro 
lado, o indivíduo precisa criar condições para novas expe-
riências metacognitivas. Essencial é também que ele tome 
consciência dos processos que utiliza para aprender e tomar 
decisões apropriadas sobre que estratégias utilizar em cada 
tarefa e, ainda, avaliar a eficácia dessas estratégias, alteran-
do-as quando elas não produzem os resultados esperados 
(Lopes da Silva & Sá, 1993).

Mas as variáveis que intervêm no processo de 
aprendizagem não se esgotam nos fatores cognitivos. Faria 
(1995) afirma que variáveis de ordem motivacional, como 
por exemplo, os padrões de realização do aprendiz, as suas 
motivações e atribuições, as perceções pessoais e outras 
representações de si, da tarefa e do desempenho, interferem 
no processo de autorregulação da aprendizagem. No fundo, 
a aprendizagem e o desempenho encontram-se associados 
aos motivos, objetivos e intenções dos aprendizes (Ainley, 
1993). Lemos (2005) faz menção ao conceito de competên-
cia percebida (associada às expectativas, autoconceito de 
competência e auto-eficácia) que se refere à avaliação da 
relação “eu-meios”, isto é, à avaliação da capacidade do in-ão “eu-meios”, isto é, à avaliação da capacidade do in- “eu-meios”, isto é, à avaliação da capacidade do in-
divíduo para realizar as atividades relevantes para produzir 
um determinado acontecimento. Compreendemos, pois, que 
a competência percebida dos indivíduos influencia o seu de-
sempenho e está fortemente relacionada com os resultados 
escolares (nível de realização em testes e notas escolares). 

A investigação mostra relações significativas entre 
estas crenças e a utilização de estratégias cognitivas (e.g., 

elaboração) e metacognitivas (e.g., planejamento e monito-
ração) que se reflete no nível de compreensão (Printrich & 
De Groot, 1990; Pintrich & Schrauben, 1992) e se associam 
também a afetos, positivos ou negativos, que facilitam ou 
dificultam a realização da tarefa. Então, intervir ao nível da 
motivação implica atuar simultaneamente no domínio da 
competência pessoal, aumentando o recurso à utilização 
de estratégias de aprendizagem, e ao nível do autocontrole, 
favorecendo as percepções de controle pessoal através da 
aquisição de comportamentos que lhe permitam ensaiar o 
domínio sobre as tarefas escolares. 

Lopes da Silva e cols. (2004) recordam que tal não 
será possível se os estudantes não possuírem conhecimen-
tos sobre os atributos de estratégias específicas, sobre os 
mecanismos de autorregulação e não desenvolverem cren-
ças gerais sobre a eficácia dos comportamentos orientados 
para um objetivo. Estes três componentes influenciam a 
probabilidade de utilização de estratégias de aprendizagem, 
potencializando, assim, o rendimento escolar (Perassinoto, 
Boruchovitch, & Bzuneck, 2013).

Entrevista com tarefa

As investigações iniciais sobre esta temática enca-
minham para a utilização de metodologias quantitativas, as 
quais revelam avanços significativos. Ainda assim, permane-
ceram dificuldades em avaliar os processos autorregulatórios 
envolvidos nas tarefas desenvolvidas pelos indivíduos (Bel-
ski & Belski, 2014; Zimmerman, 2008). De fato, em termos 
comparativos, as abordagens multimetodológicas qualitati-
vas tornam possível responder a questões como “O quê?”, 
“Como?”, “Porquê?” e “Quando?”, enquanto que as abor-
dagens quantitativas respondem, normalmente, a questões 
como “Quanto?” e “Quantas vezes?”. As primeiras perguntas 
sugerem, geralmente, respostas mais complexas e pormeno-
rizadas, requerendo, quase sempre, uma argumentação por 
parte do respondente (Patrick & Middleton, 2002). 

Entre os instrumentos mais utilizados nas investiga-
ções de carácter qualitativo encontramos as entrevistas. A 
entrevista com tarefa, de acordo com Veiga Simão e Flores 
(2007), enquadra-se no âmbito das entrevistas semiestrutu-
radas, que possibilita obter descrições do mundo real a partir 
da perspetiva do entrevistado para interpretar os significa-
dos dos fenómenos que pretendemos descrever (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Veiga Simão e Flores (2007) referem-se, 
por exemplo, a utilização de entrevistas com tarefa como 
uma metodologia que se constitui numa oportunidade de 
ouvir os estudantes através de descrições ricas acerca dos 
seus próprios processos de aprendizagem. No geral, as 
entrevistas semiestruturadas permitem aos investigadores 
selecionar, a partir do roteiro de entrevista, questões que 
sejam mais incisivas para o contexto e situação específicos 
do aprendiz, encorajando-o a refletir sobre as estratégias 
usadas, assim como, os seus pensamentos e sentimentos 
(Boekaerts & Corno, 2005). Complementarmente, De Groot 
(2002) sugere que o roteiro da entrevista semiestruturada 
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deve ser constituído por uma questão inicial mais geral, de 
resposta aberta, seguida de uma série de questões mais 
específicas, sem que haja necessidade de se seguir uma 
ordem rígida ao longo da entrevista, dependendo também 
das contribuições do entrevistado. Uma vez que os dados 
extraídos de uma entrevista dizem respeito à interação entre 
o entrevistado e o entrevistador, num determinado contexto 
temporal e cultural, o resultado deste processo é uma contí-
nua negociação na qual o entrevistador não pode deixar de 
ter um papel determinante (Halldén, Haglund, & Stömdahl, 
2007), o que pode representar outra vantagem. 

O entrevistado, ao fornecer novas ferramentas de 
comunicação ao entrevistado, pode introduzir, por exemplo, 
novos conceitos ou ideias. Outra das potencialidades é a pos-
sibilidade de colocar questões ao entrevistado acerca do que 
ele está tentando explicitar naquele momento. As entrevistas 
com tarefa surgem, assim, como um instrumento que permi-
te, através de uma conversa semiestruturada com o apren-
diz, acessar às dimensões cognitivas/metacognitivas e mo-
tivacionais do entrevistado. Ao conduzir o entrevistado para 
os temas sobre os quais se pretende recolher informação, 
criamos a oportunidade de entrar no seu mundo conceitual, 
com o objetivo de compreender como e qual o significado 
que constrói para os acontecimentos da sua vida quotidiana 
(Bogdan & Biklen, 1994). Dado o papel relevante atribuído 
ao entrevistador, Cormier e Nurius (2003) recordam algumas 
competências básicas que devem ser asseguradas, entre 
elas, o estabelecimento de uma relação empática, genuína 
e positiva com o entrevistado, a utilização de expressões de 
concordância e a atenção ao comportamento não-verbal. 

Esses autores recordam ainda que é essencial que o 
entrevistador procure oportunidades para receber feedback 
acerca da participação no entrevistado, uma vez que ambos 
estão envolvidos no processo, no decorrer entrevista. Des-
tacamos, no entanto, que as competências do entrevistador 
não devem ser circunscritas à condução da entrevista. Elas 
estão intimamente relacionadas com o conteúdo a que se 
pretende chegar. De Groot (2002) sublinha que a forma 
como as questões são colocadas ao entrevistado adquire 
grande importância; ainda que este aspeto esteja fortemente 
relacionado com a construção do roteiro, é necessário que 
o entrevistador saiba adaptá-lo às circunstâncias imprevi-
síveis. É precisamente nas potencialidades da entrevista, 
enquanto instrumento, que nos centramos neste artigo. 

Questões de investigação e objetivos

A partir das potencialidades da entrevista com tarefa 
como procedimento para identificar a complexidade e dinâ-
mica do construto em estudo, pretendemos analisar os per-
cursos autorregulatórios de dois alunos do Ensino Básico na 
realização da tarefa de resumo e contrastar as suas percep-
ções com a análise dos percursos observados ao longo da 
realização da tarefa. Estes aspetos enquadram as questões 
que se pretende investigar: 1) De que forma a entrevista com 
tarefa pode auxiliar os profissionais da educação na identifi-
cação de competências da aprendizagem autorregulada? 2) 
Como a entrevista com tarefa se constitui como instrumento 
potenciador dos processos autorregulatórios dos aprendizes?

Método 
Optamos por uma metodologia de caráter qualitativo, 

a qual privilegia a triangulação metodológica com entrevis-
tas individuais semiestruturadas, que se constituíram como 
o meio privilegiado de recolha de dados, para obter a opinião 
dos aprendizes. Na entrevista foram consideradas: a obser-
vação indireta, as verbalizações feitas pelos entrevistados, 
as observações diretas, a manifestação de expressões e 
comportamentos dos entrevistados e, ainda, o resultado da 
tarefa realizada durante a entrevista. Estes artefatos, reali-
zados em três momentos distintos, permitiram compreender 
os percursos autorregulatórios dos dois alunos do Ensino 
Básico ao realizarem a tarefa de resumo (Silva, 2010).

 Os participantes foram informados de que a sua co-
laboração era voluntária e anônima e foi obtida a autorização 
prévia dos Encarregados de Educação. As três entrevistas, 
por participante, foram gravadas e posteriormente transcri-
tas. No início de cada entrevista pedimos o consentimento 
livre e esclarecido de cada participante.  

Participantes

Os participantes da pesquisa foram aprendizes com 
idades entre 10 e 11 anos, os quais permitiram aprofundar 
os processos envolvidos no ciclo de autorregulação da 
aprendizagem acerca da tarefa de resumo (ver Tabela 1).

Participantes

Designação Gênero Idade Ano de escolaridade Média de classificação no início da investigação

L Masculino 10 anos 5º ano do ensino básico
3 (em 5)

R Feminino 11 anos 6º ano do ensino básico

Ambos a frequentar uma escola pública, sem história de insucesso escolar.

Tabela 1. Caracterização dos participantes

Fonte: As autoras
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Entrevistas

A entrevista com realização de tarefa permite conhe-
cer a percepção do trabalho solicitado, os planos de ações 
e as crenças motivacionais do aluno, assim como possi-
bilita, após a tarefa, compreender os processos ocorridos 
durante a sua realização (Veiga Simão & Flores, 2007). A 
tarefa selecionada (o resumo) já era utilizada pelos alunos 
no estudo de algumas disciplinas, nomeadamente História 
e Geografia de Portugal. Neste contexto, entendemos por 
resumo a reescrita de um texto com a manutenção de uma 
equivalência informativa, a realização de uma economia 
de meios significantes e a adaptação a uma nova situação 
de comunicação (Veiga Simão, 2002, Veiga Simão, Frison, 
& Machado, 2015). As entrevistas aos estudantes tiveram 
lugar em três momentos, com o máximo de um mês de in-
tervalo entre cada um. Para cada momento foram traçados 
objetivos específicos, como se pode ver na Tabela 2.

No início do processo, os Encarregados de Educa-
ção dos entrevistados preencheram uma ficha de carac-
terização com dados pessoais, informações relativas ao 
percurso escolar do aprendiz e sobre as técnicas de estudo 
habitualmente utilizadas por eles. Na primeira entrevista 
pretendíamos ter a oportunidade para que o entrevistador 
estabelecesse uma relação empática com o entrevistado. 
Pretendíamos também aprofundar o conhecimento acerca 
do planejamento, execução e avaliação do resumo que os 
aprendizes realizavam habitualmente. Este momento de en-
trevistas aconteceu no quinto mês do ano letivo. 

No sexto mês, teve lugar a segunda entrevista que 
pretendia analisar de que forma os aprendizes se apropria-
vam dos critérios de avaliação fornecidos e o que tinham 
posto em prática autonomamente, desde a primeira entrevis-

ta. Esta questão dependia da realização de outros resumos. 
Nesta entrevista foram apresentados dois novos artefatos: 
um roteiro de classificação da tarefa de resumo, que objeti-
vava a classificação das ideias do texto original, e o roteiro 
de um autoquestionamento, coconstruído pelo entrevistado 
e o entrevistador, que tinha como objetivo auxiliar os apren-
dizes a interiorizar as fases do processo de autorregulação 
a partir da tarefa do resumo. 

Um mês depois, foi realizada a terceira entrevista que 
retomou os momentos e os artefatos já conhecidos do apren-
dizes, encorajando-os a desempenharem a tarefa de forma 
completa e autônoma. Entre os artefatos a serem utilizados 
estavam os roteiros: do autoquestionamento, da classifica-
ção de ideias do texto original e da avaliação do resumo. 
Com estes instrumentos, o entrevistador preocupava-se em 
perceber se o aprendiz havia interiorizado os processos au-
torregulatórios. Para cada situação foram utilizados roteiros 
de entrevista semiestruturada adaptados a partir daquele 
construído por Veiga Simão e Flores (2007), devidamente 
adequados ao nível de desenvolvimento dos sujeitos en-
volvidos e ao contexto e objetivos pré-estabelecidos para o 
momento (Tabela 3).

As competências do entrevistador, quanto à condu-
ção da entrevista, foram avaliadas segundo uma grade de 
descrição de comportamentos adaptada de Estrela (1994). 
A auto e heteroavaliação, isto é, a avaliação do entrevistador 
por ele próprio e por um juiz externo, realizou-se a partir da 
leitura do protocolo da entrevista, garantindo assim o feed-
back e a avaliação da entrevista, com critérios baseados nos 
objetivos específicos de cada uma. 

Objetivos

Primeiro momento Segundo momento Terceiro momento

- Conhecer as estratégias que 
os aprendizes normalmente 
utilizavam para realizar um 
resumo;
- Compreender como o aprendiz 
planejava, desempenhava, refletia 
e avaliava a tarefa; 
- Coconstruir critérios de 
avaliação da tarefa e promover 
a generalização desses critérios 
(objetivo transversal a todas as 
entrevistas). 

Fonte: As autoras

- Compreender de que forma os 
aprendizes se apropriavam dos 
critérios de avaliação da tarefa; 
- Comparar uma nova avaliação 
da tarefa com a avaliação 
efetuada na primeira entrevista; 
- Coconstruir um roteiro de 
autoquestionamento para 
realizar a tarefa do resumo.

- Verificar a consolidação das 
fases do processo autorregulatório 
(antever e planejar, automonitorar, 
autorrefletir e autoavaliar), 
repetindo a utilização dos 
artefatos aplicados desde a 
primeira entrevista;
- Compreender a utilidade 
da entrevista na otimização 
do desempenho do aprendiz 
relativamente à tarefa do resumo.

Tabela 2. Objetivos específicos dos três momentos de entrevista

Entrevista na aprendizagem autorregulada   *   Janete Silva & Ana Margarida Veiga Simão
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Bloco Objetivos específicos Tópicos/questões (exemplos)

Legitimação da 
entrevista.

- Legitimar a entrevista 
(assegurar aspectos éticos e 
deontológicos); 
- Motivar o entrevistado.

Nota: O roteiro tem de ser adaptado ao nível de desenvolvimento do 
aprendiz, ao contexto, aos objetivos específicos para a sua utilização e ao 
momento em que vai ser aplicado

Explicar a que se destina a entrevista e como vai decorrer.
Sublinhar a importância da colaboração do entrevistado.

Apreciação da 
tarefa.

- Conhecer as estratégias de 
estudo do aluno;
- Efetuar a apreciação geral da 
forma como o aluno estuda.

- Como costumas estudar? Como adequas o que fazes em cada disciplina? 
Como avalias os resultados que tens com essas estratégias? Achas que 
resultam?

Planejamento 
estratégico da 
tarefa.

- Conhecer o interesse do aluno 
pela tarefa;
- Compreender a forma como o 
aluno percebe os objetivos da 
tarefa;
- Conhecer os critérios que 
ele utiliza para avaliar o seu 
desempenho na tarefa;
- Analisar a dificuldade da tarefa.

- O que é, para ti, um resumo? (É importante fazê-los, porquê? Onde 
aprendeste a fazer resumos e com quem?)
- O que é preciso para se fazer um bom resumo? Como classificarias os 
teus resumos?
- Imagina que estás a estudar agora… Lês o texto e depois? Consegues 
fazer o resumo deste texto, já experimentaste?
- Achas que é uma tarefa fácil/difícil? (Porquê? Como ultrapassas essas 
dificuldades?)
Vais então fazer esta tarefa…
Qual o teu plano? (Como a vais executar? Como vais saber se estás a fazer 
bem ou mal? Como o vais avaliar?)
   (na 2ª ou 3ª entrevista)
- Deste a última entrevista fizeste resumos? Qual o balanço que fazes? 
(Com que finalidade? Como ultrapassaste as dificuldades? Avaliaste os 
resumos? Ajudou-te a…?)
- Utilizaste o guia de autoquestionamento? Como? Para que é que serviu? 

Observação da 
realização da 
tarefa.

Registar as estratégias 
observáveis utilizadas;

Registar as verbalizações do 
entrevistado (estratégias não-
observáveis mas verbalizadas 
durante a execução da tarefa);

Registar os pedidos de ajuda e 
as distrações;

Registar o comportamento 
do aluno (persistência, 
abandono…).

Durante a observação da realização da tarefa anotar se faz sozinho, se 
pede ajuda, se é sensível aos distratores, se (na 2ª e 3ª entrevista) utiliza 
o roteiro de autoquestionamento (e.g., verificar se tem todos os materiais 
necessários à tarefa; ler o texto, na íntegra; tomar nota de palavras 
desconhecidas; procurar o significado das palavras desconhecidas; reler o 
texto; selecionar as ideias principais do texto; …), se sublinha o texto, toma 
notas, faz um diagrama, elabora um esquema, verbaliza as dificuldades, 
utiliza o roteiro de classificação das ideias do texto original (é muito 
importante/ mais ou menos importante/ nada importante) …

Avaliação da 
tarefa; reflexão/ 
reação e
auto-avaliação da 
tarefa.

- Conduzir à verbalização das 
estratégias utilizadas;
- Conhecer os critérios que 
o aluno utiliza para avaliar o 
desempenho na tarefa;
- Avaliar a tarefa segundo 
critérios pré-definidos.

- Como procedeste para elaborar o resumo? 
- Que dificuldades encontraste? Como as ultrapassaste?
- Como avalia o que fizeste (Que passos seguiste? Achas que foram os 
passos necessários para fazer um bom resumo?)

Pensa nos seguintes critérios (fornecer uma operacionalização dos critérios) 
para avaliar o resumo. Como te avalias em relação a cada um deles? Estes 
critérios são muito diferentes dos que usavas antes? Eles te ajudam a rever 
o que escreveste?
- Gostarias de mudar alguma coisa? Se repetisses, farias da mesma 
forma?...

Tabela 3. Sugestão de roteiro de entrevista 

Tabela continua na próxima página. 
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Artefatos

Como artefatos consideramos os registos escritos 
pelos aprendizes que forneceram informação acrescida 
sobre os processos autorregulatórios implicados na tarefa: 
resumos realizados; roteiros de classificação das ideias 
do texto original (listagem de todas as ideias do texto para 
explicitar o grau de importância das mesmas) e roteiro de 
avaliação do resumo adaptado de Veiga Simão (2002) que 
se refere aos critérios de seleção, fidelidade, coerência e 
transformação do texto. Consideramos também o guia de 
autoquestionamento, baseado em Veiga Simão (2008), 
através do qual se formulavam questões que guiavam os 
aprendizes a: procurar informação (O que necessito saber 
sobre?), rever conhecimentos (O que sei sobre…?), planejar 
os passos necessários à resolução (O que tenho de fazer?), 
refletir durante o percurso (Como é que estou a fazer…?) 
e avaliar as estratégias adotadas (O que fiz, está bem?), 
delineando assim um plano de ação.

Técnica de análise de dados

O processo de análise de conteúdo das entrevistas 
foi organizado segundo as questões de investigação, numa 
lógica de microanálise. Segundo esta abordagem, exami-
namos os pensamentos específicos dos estudantes e as 
suas ações enquanto realizam as suas tarefas de estudo. 
A microanálise difere de outros procedimentos retrospecti-
vos porque avalia os processos específicos mentais e de 
comportamento dos estudantes, tal como eles ocorrem e 
se modificam. Foi, assim, possível destacar os processos 
e as estratégias dos aprendizes envolvidos nas fases de 
autorregulação da aprendizagem (antevisão e planejamento 
estratégico, execução e autorreflexão) e a evolução do perfil 
do indivíduo (Cleary, 2011; Zimmerman, 2008). 

Resultados e Discussão
Os resultados das entrevistas com os dois aprendizes 

foram tratados separadamente, não havendo o intuito de os 
comparar. Como o registro do processo de análise de cada 
entrevista efetuaram-se as respetivas sínteses inferenciais e 
a avaliação do produto segundo os critérios de avaliação do 
resumo, nas entrevistas em que o aprendiz realizava a tarefa. 

Síntese Inferencial e Avaliação do Produto – caso R

No geral, os objetivos apontados para a primeira en-
trevista foram atingidos, foram recolhidas informações acer-
ca das estratégias gerais de estudo do aprendiz e, espe-
cificamente, das estratégias de planificação do resumo. As 
verbalizações do entrevistado permitiram-nos inferir acerca 
dos seus processos psicológicos associados às fases do 
processo de autorregulação. Assim, foi possível atingir o ob-
jetivo que leva o aprendiz a realizar habitualmente a tarefa 
(“para ver se decoro”) e a utilidade que atribui às estratégias 
que utiliza (“dão resultado!”). Destacamos também algumas 
crenças relacionadas com a estrutura do resumo: retira in-
formações de diferentes fontes exteriores a ele (a professora 
e o livro) e utiliza estratégias de cópia-eliminação. De qual-
quer forma, a sua percepção de autoeficácia pareceu ser 
ajustada já que verificamos uma atitude coerente a partir da 
comparação com o plano elaborado. 

Relativamente às estratégias observáveis de execu-
ção da tarefa, elas passaram por sublinhar, fazer setas e 
escrever a lápis, entre outras. Destacamos também proces-
sos no controle volitivo, como a automonitoração, quando 
o aprendiz persistia na tarefa, apesar de haver ruídos ex-
teriores. O aprendiz mostrou ser capaz de refletir e de se 
autoavaliar, não só pelo produto da tarefa, mas também em 
comparação com terceiros. Quando pensou sobre o seu de-

Generalização 
do trabalho 
desenvolvido.

- Coconstruir estratégias de 
planejamento, execução e 
avaliação da tarefa.

- Se tivesses que explicar a um colega como fazer um resumo, como farias?
- O que trabalhaste durante esta entrevista pode te ajudar, como? 
- Vais continuar a realizar resumos?(Se sim, da mesma forma ou de 
maneira diferente). Que critérios vais usar para te avaliares?
- As questões colocadas por mim, no início e no final da tarefa, te ajudaram? 
(Pedir para que justifique, e.g., se podem ajudar; se foram úteis; se gostou).
- Que questões achas importante fazeres a ti próprio?(antes, durante e no 
final de realizares o resumo ou outra tarefa).

Finalização da 
entrevista.

- Promover a continuidade 
da utilização das estratégias 
aprendidas.

Agradecer a colaboração do entrevistado.
- Gostaria de lembrar que podes beneficiar muito se continuares a agir 
como trabalhamos durante a entrevista…

Fonte: As autoras

Continuação da Tabela 3. 
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sempenho, o aluno verbalizou algumas dificuldades de com-
preensão, assim como, a necessidade de utilizar estratégias 
de revisão para melhorar o seu resumo. Atribuiu ainda uma 
valência negativa a duas questões: a disciplina selecionada 
e a tarefa de leitura em voz alta, ambas associadas a uma 
reduzida percepção de autoeficácia. Em consequência des-
tes factos, conferiu utilidade e valor à entrevista que, referiu, 
“me vai ajudar bastante”.

 Relativamente à avaliação do resumo elaborado 
pelo aprendiz segundo os critérios de avaliação fornecidos, 
verificamos que o entrevistado compreendeu o texto mas 
não conseguiu distinguir as ideias principais, tendo mobili-
zado também ideias acessórias. O resumo não estava com-
pletamente fiel ao texto original, já que o sentido das frases 
nem sempre era claro, para além de não haver coerência no 
tempo verbal utilizado. As estratégias de cópia-eliminação 
resultaram, como se previa, em frases “telegráficas”. As 
transformações efetuadas foram raras, já que algumas fra-
ses do resumo eram iguais às do texto original e, quando o 
estudante optou por condensar mais do que uma ideia na 
mesma frase, o sentido original ficou alterado. 

Na segunda entrevista foi igualmente possível com-
preender as estratégias que o aprendiz utilizou para elaborar 
a tarefa e a percepção de sua utilidade, atribuindo-lhe uma 
valência positiva (“Porque foi umas horas de estudo”). A sua 
percepção de autoeficácia continuava ajustada ao seu de-
sempenho, mesmo quando se tratava de uma nova tarefa 
(classificação das ideias do texto original). 

Verificamos alterações, num sentido evolutivo, relati-
vamente ao objetivo que movia o estudante (“para conseguir 
perceber melhor a matéria”) e na atribuição das normas de 
ação que passaram a ser internas (“Fazia na minha livre 
vontade. Porque percebia quando precisava…”). A classifi-
cação das ideias do texto original permitiu um espaço de 
discussão entre o aprendiz e o entrevistador que conduziu à 
justificação das escolhas do aluno. A coconstrução do rotei-
ro de autoquestionamento deu oportunidade ao aprendiz de 
reestruturar o seu plano de ação para a preparação, execu-
ção e autorreflexão da tarefa, sendo, inclusivamente, capaz 
de antecipar a sua reação afetiva aos distratores (“…e eu 
enervo-me…”).

Ao nível das estratégias para elaboração da tarefa, 
o aprendiz fez uso do roteiro de autoquestionamento que 
o ajudou no cumprimento dos passos necessários e refor-
çou a sua percepção de autoeficácia, realizando o trabalho 
autonomamente. Verificamos também a noção de adequa-
ção dos objetivos da tarefa e a tentativa de valorização do 
esforço (“posso mostrar à minha professora o que fiz”). Re-
lativamente ao momento de controle volitivo, as verbaliza-
ções do aprendiz permitiram avaliar, não só, a utilização de 
estratégias de automonitoração (estar calmo, fazer silêncio, 
concentrar-se), mas também de uma autorregulação emo-
cional e de atenção aos distratores. 

Relativamente à autorreflexão, observamos uma 
evolução na adoção de estratégias de revisão, na autoaná-
lise da tarefa e do plano realizado, que reforçaram também 
a percepção de autoeficácia. Na análise global das entrevis-

tas, o aprendiz foi capaz de uma autorreflexão e autocons-
cientização sobre a evolução da sua produção (consultar 
alguns sinónimos no dicionário e ler o resumo em voz alta), 
bem como de perceber a utilidade e o valor das entrevis-
tas para o seu desempenho. Todavia, a valência negativa 
atribuída à disciplina de História não foi desmistificada ao 
longo do processo. Quanto à avaliação do produto da última 
entrevista, a utilização da classificação das ideias do texto 
original pareceu ter surtido efeito uma vez que o resumo que 
o aprendiz apresentou é consideravelmente mais curto em 
extensão, quando comparado com o primeiro resumo ela-
borado na primeira entrevista. As ideias principais estavam 
presentes, havendo menor utilização de ideias acessórias. 
As frases eram claras, apesar de ainda não construir pará-
grafos aglutinadores de várias ideias, mantendo a utilização 
de estratégias de cópia-eliminação sem fazer utilização de 
sinônimos.

Síntese Inferencial e Avaliação do Produto – caso L

A primeira entrevista efetuada permitiu conhecer as 
razões que levam o aprendiz a optar pelo resumo como es-
tratégia de estudo para algumas disciplinas (para perceber 
melhor a matéria e sistematizá-la) e compreender como o 
faz. As normas de ação eram externas ao aprendiz, haven-
do referência à professora que “também tira as coisas mais 
importantes e começa a resumir tudo.” O aprendiz verba-
lizou que atribuía utilidade e agrado à tarefa, formulando 
expectativas em relação aos resultados e referindo algumas 
estratégias de compreensão (“leio, leio até conseguir perce-
ber”). Na fase de controle volitivo, destacou-se a capacidade 
de monitoração da tarefa, interrompendo-a para procurar 
esclarecer dúvidas de vocabulário. Ainda é preciso referir al-
gumas estratégias observáveis como o fato de não sublinhar 
nem tomar notas, mas de optar por copiar para uma folha 
branca as ideias que consideravam mais importantes.

 Verificamos que, no momento da autorreflexão, a 
percepção de autoeficácia do aprendiz revelou-se um pouco 
desajustada face às suas expectativas iniciais já que con-
siderou a tarefa “um bocadinho” difícil. Foi capaz de com-
parar o resultado com o plano inicial e de adotar algumas 
estratégias de compreensão (“Reli, tentei perceber melhor 
o texto…”). Quando questionado, o aprendiz revelou agrado 
pela estrutura da entrevista. No geral, o produto do resumo 
efetuado pelo aprendiz segundo os critérios de avaliação 
adotados para esta investigação, foram respeitados. Ainda 
assim, para além de constarem as ideias principais do texto 
original, estavam ainda presentes algumas ideias acessó-
rias. Denotou-se pouca utilização da paráfrase e de combi-
nações entre parágrafos na elaboração do resumo, já que 
muitas frases eram as do texto original. 

Na segunda entrevista o aluno verbalizou as estra-
tégias que utilizavam para elaborar a tarefa, reforçando a 
sua percepção de autoeficácia sobre as mesmas. Desta 
vez, o objetivo que conduzia o entrevistado na elaboração 
da tarefa foi mais explícito, assim como, as suas crenças 
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acerca da estrutura do resumo (“Como o resumo é escrever 
o texto mais pequeno tendo o mesmo conteúdo...”). Apesar 
de ter mostrado concordância neste aspecto, o aprendiz não 
fez explicitamente referência à necessidade de adequar os 
objetivos conforme a finalidade da tarefa. 

A classificação das ideias do texto original e a sua 
explicação demonstrou uma boa competência de argumen-
tação; o aprendiz esclareceu as suas escolhas e utilizou 
sinônimos. Revelou, também, competência para repensar a 
sua classificação (“agora, pensando melhor…”) e, por vezes, 
alterá-la consoante a contra-argumentação. A coconstrução 
do guia de autoquestionamento traduziu-se numa oportuni-
dade para o estudante repensar a sua linha de ação, cons-
truindo, em vários passos, as fases de antevisão e planeja-
mento estratégico, controle volitivo e autorreflexão da tarefa. 
Relativamente à segunda fase, sublinhou-se a referência 
à automonitoração da tarefa (“procurar ajuda quando não 
percebemos”) e a atenção aos distratores (“quando já não 
há visitas em casa, que o cão já foi dormir, que já não temos 
fome podemos ir fazer o resumo concentrados”). 

Na autorreflexão, destacamos a coerência na ado-
ção de estratégias de revisão, através da comparação com 
o plano elaborado inicialmente, e a utilização autônoma de 
estratégias de compreensão (“escrito de forma diferente 
mas com o mesmo conteúdo, se calhar conseguia explicar 
melhor”). A entrevista continuou a ser percebida como útil e, 
até, mais agradável do que a primeira. 

A terceira entrevista permitiu consolidar o trabalho 
efetuado ao longo do processo, encorajando o aprendiz 
a apropriar-se dos artefatos construídos. Os passos que 
constavam no roteiro de autoquestionamento haviam sido 
interiorizados: “fiz sozinho”, referiu o entrevistado, reforçan-
do assim a sua percepção de autoeficácia. Ainda sobre o 
mesmo instrumento, o aprendiz verbalizou a necessidade de 
adequar os objetivos da tarefa, com o contexto.

Realçamos a competência de argumentação do entre-
vistado aquando da classificação das ideias do texto original 
como, de resto, já se tinha verificado na segunda entrevista, 
sendo capaz de repensar a sua classificação e, eventual-
mente, reformulá-la. Nos processos implicados no controle 
volitivo, destacamos a capacidade de automonitoração com 
esclarecimento de dúvidas (“posso acrescentar um comentá-
rio?”) e a atenção aos distratores. Ao nível da autorreflexão 
da tarefa, sublinhamos a referência aos objetivos das estra-
tégias (“compreender a matéria e ficar na nossa cabeça”) e a 
percepção de utilidade da tarefa, continuando a comparar o 
plano elaborado inicialmente com o resultado obtido. 

Em relação ao balanço das entrevistas, o aluno des-
tacou a percepção de utilidade do processo e fez uma ava-
liação emocional do trabalho desenvolvido (“sinto-me mais 
rico”). A avaliação do produto demonstrou que o aprendiz 
pareceu ter mobilizado para o resumo os critérios introdu-
zidos. O texto final era, de fato, mais curto, condensando 
informação e fazendo uso da paráfrase. O produto continha 
todas as ideias principais e algumas ideias acessórias (clas-
sificadas pelo próprio como “mais ou menos importantes”), 
mas era fiel ao texto original.

Conclusões
Os resultados desta investigação possibilitaram 

compreender como os aprendizes desenvolvem processos 
e estratégias característicos do ciclo de autorregulação da 
aprendizagem durante as fases de prévia, execução/contro-
le volitivo e autorreflexão da tarefa. Assim, verificamos a ela-
boração de um plano da ação a partir do objetivo da tarefa, 
questão que é coincidente com Veiga Simão (2002) quando 
afirma que as estratégias de aprendizagem aplicadas pelos 
aprendizes autorregulados são conscientes, intencionais e 
relacionadas com um objetivo. Os participantes fizeram tam-
bém uso da automonitoração da tarefa referindo a neces-
sidade de focalizar a atenção (Zimmerman, 2000) quando 
procuravam um lugar e um ambiente adequados para estu-
dar ou quando pediam ajuda para ultrapassar determinadas 
dificuldades. Na sistematização das características dos 
aprendizes autorregulados levada a cabo por Montalvo e 
Torres (2004), os autores consideraram que os estudantes 
conhecem e são capazes de aplicar uma série de estraté-
gias, tanto de elaboração, como de organização, facto tam-
bém aqui evidente, por exemplo, da necessidade de aplicar 
estratégias de metacompreensão (“reli o texto para tentar 
perceber melhor”). Esta questão parece ser coincidente com 
Teixeira e Alliprandini (2013) que concluíram que a inter-
venção em estratégias de aprendizagem fornece subsídios 
para que o aluno se torne mais ativo na aprendizagem no 
que diz respeito, não apenas às estratégias cognitivas, mas 
também às estratégias metacognitivas. Destacamos, ain-
da, e de forma especial, a percepção de autoeficácia dos 
alunos para realizar as tarefas. Lopes da Silva e Sá (1993) 
referem que os problemas motivacionais dos alunos com 
baixo rendimento provêm da sua história escolar, povoada 
de repetidos insucessos que podem ter ocorrido desde o 
início da sua escolaridade. Contrariamente, os participantes 
desta investigação eram aprendizes que, ao longo do seu 
percurso, tinham conseguido um nível de realização médio e 
médio-alto, o que poderá explicar a sua elevada percepção 
de autoeficácia relativamente às tarefas propostas. 

Em relação à evolução dos perfis dos aprendizes, en-
contramos indicadores, no terceiro momento de entrevistas, 
de que eles já eram capazes de adequar os objetivos da 
tarefa conforme as situações. Lopes da Silva e cols. (2004) 
mencionam precisamente que os objetivos de realização, 
não sendo apenas objetivos globais, servem de orientação 
geral para a tarefa. Ao longo das entrevistas, os participan-
tes deram também indícios de se tornarem capazes de in-
teriorizar algumas normas de ação. Ou seja, quando, num 
primeiro momento, as normas de ação da tarefa (elaborar 
um resumo) eram transpostas apenas daquilo que a profes-
sora havia dito na aula ou do que o livro indicava, no final do 
processo os aprendizes mostravam já ter consciência des-
sas normas, conseguindo auscultar a necessidade de como 
e quando planejar e executar a tarefa. 

Outro indicador da evolução dos aprendizes ao longo 
do processo diz respeito à utilização de estratégias de revi-
são. No que se refere à elaboração do primeiro resumo, ne-
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nhum dos aprendizes relia o resumo feito depois de concluir. 
Mas, já no segundo momento, quando da coconstrução do 
roteiro de autoquestionamento, ambos referiam a necessi-
dade de ler o resumo e, eventualmente, melhorá-lo.

No geral, o estudo contribuiu com dados que permi-
tem responder às questões de investigação colocadas, já 
que a entrevista com tarefa parece ser um instrumento ade-
quado para identificar processos implicados nas fases de 
autorregulação da aprendizagem. Sendo um estudo explora-
tório com potencialidades de ser alargado, este instrumento 
torna-se uma ferramenta útil no trabalho dos profissionais da 
educação. Por outro lado, foi igualmente possível, através da 
utilização da entrevista com tarefa, auxiliar os aprendizes a 
conhecerem-se melhor e a potenciar as suas competências 
autorregulatórias. Destacamos, de fato, a importância das 
interações entre o aprendiz e o entrevistador, tendo este úl-
timo contribuído para a melhoria do projeto do entrevistado, 
por exemplo na coconstrução de artefatos, cuja relevância 
havia sido sublinhada por Halldén e cols. (2007). 

Há necessidade de referir que a opção metodológica 
apresenta, só por si, algumas limitações. Relativamente ao 
grau de consolidação da utilização dos artefatos por parte dos 
aprendizes, se o entrevistado repetisse a tarefa do resumo 
após a classificação das ideias do texto original, a partir da 
segunda entrevista, a apropriação dos critérios de elaboração 
e de avaliação da tarefa talvez fosse mais eficaz. As dificul-
dades esperadas ao identificar as estratégias e os processos 
autorregulatórios implicados nas tarefas desenvolvidas pe-
los aprendizes haviam já sido antecipadas por Zimmerman 
(2008). Todavia, assumindo as potencialidades da entrevista 
com tarefa como instrumento de identificação dos processos 
autorregulatórios, pretendemos contribuir para a sua difusão 
entre os profissionais da educação, ajudando a contrariar a 
tendência de efetuar avaliações demasiado diretas (e.g., es-
colha múltipla), privilegiando, ao invés, o processo de constru-
ção (Sasaki, Oliveira, Barreto & Rocha, 2014). 

Outras propostas dizem respeito à gravação da 
entrevista em vídeo que possibilitaria a validade na auto e 
heteroavaliação do entrevistador e o uso da estimulação da 
recordação pelo participante; a aplicação da entrevista com 
outras tarefas, para além do resumo; a intervenção continu-
ada com os aprendizes e devolução dos resultados aos pro-
fessores; a consolidação dos processos autorregulatórios e 
o aperfeiçoamento de técnicas, promovendo um projeto de 
formação investigação-ação (Cadório & Veiga Simão, 2010) 
entre diferentes profissionais da educação.
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Resumo

Este artigo objetiva apresentar uma reflexão relativa ao ensino de Psicologia nas escolas e suas diferenças em relação à Psicologia Escolar. 
Trata-se de uma revisão da literatura especializada através da consulta de periódicos e teses/dissertações. Procedeu-se a busca bibliográfica 
nas bases de dados eletrônicas SciELO, PePSIC, Indexpsi, CAPES e BDTD. Assim, constatou-se que: (I) o ensino de Psicologia tem marcado 
presença na formação das juventudes desde metade do século XIX; (II) a Psicologia no Ensino Médio se refere ao espaço de formação e 
socialização do conhecimento acumulado pela psicologia; (III) a Psicologia Escolar constitui-se como área de aplicação da Psicologia na escola 
e (IV) têm se intensificado os debates nos âmbitos institucional e político. Conclui-se que o ensino de Psicologia objetiva a formação social 
crítica dos jovens, reverberando-se nas barreiras psicológicas que legitimam a barbárie e desqualificam valores e atitudes voltados aos direitos 
humanos e à cidadania na escola 
Palavras-chave: Ensino da psicologia; psicologia escolar; ensino médio.

Psychology in Secondary Education and School Psychology:  
history, differences and perspectives

Abstract

This article aims to present a reflection about the psychology of teaching in schools and their differences from the School Psychology. This is a 
review of the literature through regular consultation and thesis / dissertations. Proceeded to the literature search in electronic databases SciELO, 
PePSIC, IndexPsi, CAPES and BDTD. Thus, it was found that: (i) the teaching of Psychology has been present in the training of youths from mid-
nineteenth century; (II) Psychology in high school refers to the area of training and socialization of knowledge accumulated by psychology; (III) 
School Psychology was established as the psychology area of application in school and (IV) they have intensified discussions in the institutional 
and political levels. It follows that the objective of Psychology teaching critical social training of young people is reverberating on the psychological 
barriers that legitimize barbarism and disqualify values and attitudes focused on human rights and citizenship in school.
Keywords: Psychology education; school psychology; secondary education.

Psicología en la Enseñanza Secundaria y Psicología Escolar:  
historia, diferencias y perspectivas

Resumen

Este artículo tiene por objetivo presentar una reflexión relativa a la enseñanza de Psicología en las escuelas y sus diferencias en relación a 
la Psicología Escolar. Se trata de una revisión da literatura especializada por intermedio de la consulta de periódicos y tesis/disertaciones. 
Se procedió la búsqueda bibliográfica en las bases de datos electrônicas SciELO, PePSIC, Indexpsi, CAPES y BDTD. Así, se constató que: 
(I) la enseñanza de Psicología ha marcado presencia en la formación de las juventudes desde la mitad del siglo XIX; (II) la Psicología en la 
Enseñanza Secundaria se refiere al espacio de formación y socialización del conocimiento acumulado por la psicología; (III) la Psicología Escolar 
se constituyó como área de aplicación de la Psicología en la escuela y (IV) se tiene intensificado los debates en los ámbitos institucional y político. 
Se concluye que la enseñanza de Psicología objetiva la formación social crítica de los jóvenes, reverberando-se en las barreras psicológicas que 
legitiman la barbarie y descalifican valores y actitudes volcados a los derechos humanos y a la ciudadanía en la escuela 
Palabras clave: Enseñanza de psicología; psicología escolar; educación secundaria.
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Introdução
O ensino de Psicologia no Ensino Médio vem sendo 

reconhecido na literatura nacional (Amado, 2013; Barros, 
2007; Cirino, Knupp, Lemos, & Domingues, 2007; Cirino 
& Miranda, 2013; Dadico, 2009; Kohatsu, 2010; Klinko & 
Sekkel, 2010; Leite, 2007; Mrech, 2007, 2013; Massimi, 
1993; Maciel, 2009; Machado & Sekkel, 2013; Pacheco, Sil-
va, Gogo, Agnes, & Jesus, 2011; Pandita-Pereira & Sekkel, 
2012; Simões & Paiva, 2007; Sekkel & Machado, 2007; Sou-
za, 2007; Soligo & Azzi, 2008, 2009; Silva, 2005, 2011). Esse 
interesse se dá no bojo da histórica presença da Psicologia 
no Ensino Médio e da atual Resolução nº 5/2011, que insti-
tui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e estabelece 
normas para o projeto pedagógico complementar para a 
formação de professores.

Tendo em vista a história do ensino de Psicologia no 
Ensino Médio, as legislações que embasam a formação em 
Psicologia e educação e a instituição das DCN de 2011, este 
artigo objetiva desenvolver uma discussão sobre Psicologia 
no Ensino Médio, no que se refere ao ensino dessa discipli-
na na educação básica. Pretende-se, com isso, suscitar um 
maior interesse, por parte de alunos, professores e pesqui-
sadores em Psicologia, no campo da formação de professo-
res de Psicologia para educação básica. Também almeja-se 
dar visibilidade às reais contribuições que a Psicologia tem 
para a educação e vice-versa e verificar como essas duas 
ciências se retroalimentam em seu processo histórico na 
formação de pessoas. 

Entendendo a importância da escola na formação 
dos alunos, uma vez que sua função é complementar à edu-
cação familiar, e partindo-se da ideia da escola como uma 
espécie de “estágio” entre a família e a sociedade, não se 
pode conceber a educação escolar só como transmissora 
de conteúdos, mas também como local de formação de ci-
dadãos (Tiba, 2007). Portanto, a escola emerge como uma 
das instituições fundamentais para o desencadeamento 
dos processos evolutivos das pessoas (Dessen & Polonia, 
2007). De acordo com Maciel (2009), a atuação do psicólo-
go atualmente se expande por diversas áreas, sendo elas: 
clínica, organizacional, educacional, jurídica, entre outras. E, 
dentre essas áreas, se destaca a possibilidade de atuação 
profissional como professor de Psicologia no Ensino Médio 
para o licenciado em Psicologia, tendo este respaldo legal 
se licenciado para ser responsável pelo ensino neste nível. 

Nessa perspectiva, a ciência psicológica pode ofere-
cer conceitos científicos apropriados que subsidiem discus-
sões, debates e reflexões em torno do mundo subjetivo dos 
jovens, não descartando as dimensões éticas e políticas. 
Assim, é fundamental que o aluno desenvolva habilidades 
e competências para convivência (Perrenoud, 2013) ainda 
que, na escola, se priorize uma formação técnica (Silva, 
2005, 2011), pois o investimento educacional tem que  ser 
voltado para o aspecto  humano.

Histórico das discussões sobre a Psicologia no 
Ensino Médio

A ciência psicológica surge oficialmente no ano de 
1879, marcada, sobretudo, por um histórico de discussões 
e sustentada em diferenciados fundamentos (Penteado & 
Guzzo, 2010). Investiga o seu objeto de estudo – o homem 
– à luz de diversos recortes representados por diferentes 
áreas do conhecimento, a saber: Psicologia da Educação, 
Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia das Diferenças e 
Psicometria (Almeida & cols., 2007). 

A relação entre a Psicologia e a educação teve sua 
trajetória marcada por diversas polêmicas. Uma delas se re-
fere ao fato de a escola sempre esperar que o profissional da 
Psicologia resolva os problemas da criança que não apren-
de ou que apresenta comportamentos agressivos (Penteado 
& Guzo, 2010), ideia essa coadunada com a perspectiva 
instaurada a partir do século XIX, que torna a escola alvo 
de propostas higienistas e de caráter moral que propunham 
regras de conduta que deveriam ser aplicadas aos alunos 
para prevenção de comportamentos nocivos ou fora da 
normalidade (Gomes, 2012). Havia, portanto, a crença de 
que o trabalho psicológico nas escolas estava associado, 
sobremaneira, à resolução de problemas, às dificuldades 
das crianças portadoras de queixa escolar e às funções de 
diagnosticar crianças problemáticas e perturbadoras quando 
comparadas às crianças ideais (Molon, 2002). 

O ensino de Psicologia tem marcado presença na 
formação do sujeito sócio-histórico. Tal fato se dá, acima de 
tudo, em virtude da presença da Psicologia no campo da 
educação que se confunde com a sua própria história de 
inserção no Brasil. É na metade do século XIX que a Psi-
cologia ingressa no cenário educacional como disciplina no 
ensino regular (Soligo & Azzi, 2008). Ainda segundo Vechia 
e Lorenz (1998) e Soligo & Azzi (2008), a Psicologia entra no 
ensino regular em uma cadeira de Filosofia do colégio Pedro 
II em 1850. Mrech (2007) faz alusão à Reforma Benjamin 
Constant, quando a disciplina de Filosofia foi substituída 
pela disciplina de Psicologia e Lógica, que, posteriormente, 
originou a disciplina Pedagogia e Psicologia. Por volta de 
1890, a Psicologia passa a compor o currículo das escolas 
normais na disciplina Pedagogia e Psicologia (Mrech, 2007, 
2013; Soligo & Azzi, 2008). No que concerne à formação 
de professores no Ensino Médio (Magistério) e no ensino 
superior (Pedagogia e licenciaturas por áreas), a Psicologia 
sempre esteve presente enquanto disciplina, ocupando po-
sição de destaque até hoje (Soligo & Azzi, 2009). 

As escolas normais surgem a partir da terceira dé-
cada do século XIX, em um cenário sociocultural brasileiro 
que apresenta um quadro de má formação de professores 
e baixa remuneração (Mrech, 2013). Tais escolas trazem 
importantes contribuições para os primórdios da relação Psi-
cologia e Educação e se constituem em importante susten-
táculo do ensino de Psicologia (Gomes, 2012). Todavia, com 
os deslocamentos das políticas públicas para a educação, 
sobretudo no investimento da formação qualificada de pro-
fessores formadores, em 1930 surgem algumas universida-
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des estratégicas para processo de formação de professores 
no país (Mrech, 2013). 

O ensino secundário no Brasil do século XIX es-
tava entregue à iniciativa privada num contexto em que à 
disciplina Psicologia se conferia um status de formadora 
em diversas escolas brasileiras, levando à elaboração de 
projetos de lei que previam a sua inserção nos currículos 
secundários e superiores (Massimi, 1993). Um dos motivos 
sobre os deslocamentos da disciplina Psicologia na forma-
ção de adolescentes e jovens nessa etapa da educação são 
as sucessivas modificações nos rumos das legislações da 
educação brasileira, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996 (Soligo & 
Azzi, 2009). 

Um exemplo de como a legislação da educação bra-
sileira  se reverbera nas questões relativas ao ensino de Psi-
cologia está na LDB, Lei nº 5.692 (1971), engendrada nos 
anos de 1970, ápice do período da ditadura militar no Brasil. 
Nesse período,  as disciplinas como Psicologia, Filosofia e 
Sociologia foram suprimidas do currículo do Ensino Médio 
regular com o objetivo de manter parâmetros capitalistas, 
controlar demandas de uma população reivindicatória e es-
tar de  acordo com os preceitos da Doutrina de Segurança 
Nacional (Dadico, 2009; Soligo & Azzi, 2009; Souza, 2007). 
Para tal, seria necessário que disciplinas das ciências huma-
nas fossem retiradas do currículo, pois estas representavam 
uma ameaça já que, em seu processo de ensino, estava 
implicado o desenvolvimento de reflexões, contestações, 
questionamentos e senso crítico dos jovens.

Porém, mais de 20 anos depois, segundo Barros 
(2007), já no período de transição para o governo democrá-
tico, há um novo rudimento de interesse por parte dos psi-
cólogos pela educação básica do cidadão, configurando-se, 
assim, uma nova fase dessa relação. Segundo o autor, a Lei 
nº 7.044 (1982) coloca o Ensino Médio não mais como fase 
de qualificação para o trabalho, como exigido pela Lei nº 
5.692 (1971), mas sim como fase de preparação para este. 
Não sendo qualificação e preparação construtos iguais, 
deve-se entender que esse novo posicionamento tende a 
favorecer um projeto de formação de cidadãos que façam 
uma leitura mais indagativa e crítica em relação ao mundo 
em que vivem. É nesse contexto que a Psicologia, como dis-
ciplina formadora, reencontra um espaço vivo e dinâmico de 
inserção e diálogo com a educação dos jovens brasileiros. 

Disciplinas como Psicologia, Sociologia e Filosofia 
desempenham um papel que vai além da simples assimila-
ção de conteúdos para a preparação de uma mão de obra 
técnica. A função das ciências humanas é a formação, no e 
para o sujeito, de um senso crítico, emancipador, inovador, 
criador e humanizado. É nesse sentido que a inclusão de 
disciplinas como Sociologia, Filosofia e Psicologia tem como 
objetivo a formação de cidadãos críticos e que se envolvam 
com as questões relacionadas à sua realidade social e políti-
ca e que o desenvolvimento dos jovens não se restrinja ape-
nas a uma visão técnica, que visa ao melhor desempenho 
no mercado de trabalho ou à aprovação nos vestibulares, 
mas que também ambicione a construção de um sujeito que 

habite e opere mudanças na sua realidade social (Klinko & 
Sekkel, 2010).

Foi no âmago de diversas modificações legislativas 
da educação em conjunto com o que estudiosos e especia-
listas da época pensavam e produziam a respeito do ensino 
de Psicologia no Ensino Médio que os Conselhos Regionais 
de Psicologia e sindicatos reforçaram e intensificaram as 
discussões sobre a importância da implementação da Psi-
cologia para a formação dos jovens. O surgimento da 1ª 
Comissão de Ensino do Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo, em 1982, é um exemplo. 

A partir de 1980, o ensino da ciência no Ensino 
Médio, objeto deste artigo, passa a ser alvo de diversas 
discussões sindicais da Psicologia. A notícia de que um 
concurso para professores que abrangia as disciplinas de 
ciências humanas, incluindo a Psicologia, seria realizado no 
ano de 1986 foi o principal responsável pela aproximação e 
pelas parcerias entre a Secretaria de Estado da Educação, o 
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a Coorde-
nadoria de Estudos de Normas Pedagógicas - CENP (Leite, 
2007; Soligo & Azzi, 2008). Dessa aproximação originou-se 
um curso denominado “Psicólogo – Docente no Ensino de 2º 
Grau” e um livro chamado “Psicologia no Ensino de 2º Grau 
– Uma proposta Emancipadora”, que até hoje representa a 
primeira proposta efetiva de conteúdos a serem trabalhados 
por licenciados em Psicologia no Ensino Médio, além de ser 
referência na área. Ainda, constata-se que a disciplina de 
Psicologia passou, nos anos 80, a figurar como obrigatória 
nas escolas de ensino propedêutico do Estado de São Paulo 
(Souza, 2007; Soligo & Azzi, 2008).

A década de 90 marca uma supressão dessa discipli-
na, que passa a compor o núcleo diversificado dos currícu-
los do Ensino Médio a caráter eletivo (Soligo & Azzi, 2008). 
Todavia, as mesmas autoras destacam nova iniciativa da 
Secretaria da Educação e do Conselho Federal de Psicolo-
gia no sentido de redefinir os parâmetros curriculares para o 
Ensino Médio. Nessa proposta, a Psicologia figuraria como 
disciplina obrigatória nesta etapa do ensino, o que gerou 
uma série de estudos e publicações de textos que versavam 
sobre essa temática, contudo não se efetivou a incorporação 
da disciplina Psicologia no Ensino Médio propedêutico. 

Mrech (2007) destaca que, desde a década de 90, 
professores de Psicologia do Ensino Médio não têm nenhum 
tipo de capacitação ou atualização no que tange a sua for-
mação docente, o que acaba desencadeando problemas 
nas práticas em sala de aula. Um exemplo é o que ocorre 
com professores de Psicologia que não têm ideia de que 
conteúdos ensinar quando se deparam com a docência 
dessa disciplina no Ensino Médio. A falta de um conteúdo 
programático, confusões entre o psicólogo escolar e o pro-
fessor de Psicologia, professores que se direcionam para 
práticas alternativas de orientação vocacional e orientação 
sexual por não saberem o que ensinar são alguns dos entra-
ves encontrados pelos professores de Psicologia. A autora 
ainda destaca a predominância de conteúdos de Psicologia 
de senso comum nas aulas e a falta de clareza do que é 
o ensino de Psicologia e a licenciatura em Psicologia para 
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alguns professores de ensino superior como algumas das 
dificuldades que podem ser observadas em disciplinas como 
Metodologia do Ensino de Psicologia, no que se refere à prá-
tica do ensino da Psicologia na sala de aula (Mrech, 2007).

Alguns psicólogos entendem a formação docente 
em Psicologia como sendo uma atividade de menor valor 
e que a atuação do profissional deveria, por excelência, es-
tar voltada para as áreas da Psicologia Clínica, Psicologia 
Social ou Psicologia Crítica (Mrech, 2007), em detrimento 
da atuação desse profissional na educação. Essa condição 
alinha-se com a história da Educação, que está voltada para 
o pensamento de que qualquer área ligada a ela, sobretudo 
a docência, tem menor valor e prestígio social. Pode-se pen-
sar que isso ocorre devido ao fato de que o profissional des-
sa área trabalha por longas jornadas que se revertem, por 
sua vez, em uma remuneração pouco ou nada condizente 
com o tempo e a dedicação dispensados à profissão e pelo 
pouco prestígio social atribuído à carreira docente.

É importante destacar que, em momentos distintos, 
diversas foram as iniciativas tomadas na intenção de rea-
vivar os estudos e pesquisas no que tange ao ensino da 
disciplina Psicologia no Ensino Médio regular (Soligo & Azzi, 
2008), e que, embora se reconheça que a abordagem dessa 
temática tenha tido realidades diversas nos diferentes Esta-
dos, reconhecem-se a importância e relevância que o tema 
ensino de Psicologia teve no Estado de São Paulo. No pe-
ríodo de 1980 a 2000, quando houve massiva retomada do 
tema, no que Leite (2007, p. 11) discorre que “movimento de 
organização coletiva da categoria ... demonstrou aspectos 
muito relevantes e historicamente importantes”, que se des-
dobrou em documentos que são, até hoje, referência para os 
interessados no tema. 

Ainda sobre a importância dada ao ensino de Psico-
logia na cidade de São Paulo, Barros (2007, p. 34) pondera 
que “em 1984, 454 escolas de 2º grau do Estado de São 
Paulo tinham a disciplina de Psicologia em seu currículo; em 
1985, 445; em 1986, 603; e em 1987, 593”. Essa inconstân-
cia no número de escolas que ofereciam a disciplina originou 
em 1990 uma “Proposta curricular de Psicologia para o en-
sino de 2º Grau”, elaborada pela Secretaria de Educação de 
São Paulo, por meio da CENP, que obteve uma reedição no 
ano 1992.

Tendo-se percorrido pelo histórico de discussões que 
problematizaram as questões relativas ao ensino de Psico-
logia no Ensino Médio, é importante que se discorra agora 
sobre uma diferença que é fundamental quando se fala em 
Psicologia nas escolas, aquela entre Psicologia Escolar e o 
ensino de Psicologia. Essa diferenciação se faz necessária, 
acima de tudo, pela confusão que pode ser feita, principal-
mente por outros profissionais da escola (professores, pe-
dagogos, orientadores pedagógicos, direção, entre outros), 
no que tange às atribuições do professor de Psicologia e do 
psicólogo escolar, que, embora trabalhem em conjunto no 
ambiente escolar, têm funções diferentes e que devem ser 
caracterizadas para uma boa efetivação de ambas. 

Diferença entre Psicologia Escolar e ensino de 
Psicologia

Diferenciar o exercício profissional de psicólogo es-
colar do professor de Psicologia na escola é fundamental, 
uma vez que ambos compartilharão de um mesmo universo 
ou campo de atuação – a escola –, ainda que assumindo 
diferentes funções. Portanto, se faz necessário o entendi-
mento por parte tanto de profissionais psicólogos quanto 
dos demais profissionais do campo da educação sobre os 
papéis e limites de atuação entre um e outro.

No contexto escolar, ocorrem divergências e, não 
raras vezes, conflitos entre o entendimento acerca das atri-
buições do papel do psicólogo escolar e demais profissio-
nais, principalmente no que se refere ao papel do professor 
de Psicologia do Ensino Médio. Verifica-se a ambiguidade 
de papéis nesses profissionais, por meio da solicitação, por 
parte da direção ou coordenação da escola, para que o pro-
fessor de Psicologia que atua nessa instituição atenda casos 
de alunos com dificuldades na aprendizagem, dificuldades 
nas relações interpessoais ou que encaminhe estes para 
acompanhamento psicológico especializado, atribuições 
estas do psicólogo escolar, e não do professor de Psicologia 
(Souza, 2007). Portanto, nota-se que é muito provável que, 
dentro da escola, os papéis de psicólogo escolar e professor 
de Psicologia ainda não tenham uma identidade clara por 
parte dos gestores e, por vezes, dos próprios profissionais 
da educação e Psicologia.

Frente a essa dificuldade de diferenciação quanto às 
atribuições, Souza (2007) aponta que a Psicologia Escolar, 
como campo de atuação, constituiu-se historicamente como 
uma área de aplicação da Psicologia, voltando-se para 
questões relacionadas aos problemas de aprendizagem, 
aconselhamento psicológico e vocacional, modificação de 
comportamentos em sala de aula e treinamento de profes-
sores. Portanto, para que o psicólogo escolar possa agir na 
perspectiva de intervenção dos processos que se dão no dia 
a dia da escola, precisará, antes de tudo, estabelecer uma 
relação que o permita intervir na dinâmica institucional da 
escola (Sekkel & Machado, 2007).

Já no tocante ao ensino de Psicologia na escola, 
Souza (2007, p. 262) adverte que “este é um espaço emi-
nentemente de formação, de socialização do conhecimento 
acumulado no campo da Psicologia, de reflexão sobre a 
constituição da subjetividade humana”. Nesse sentido, ao 
ensino de Psicologia cabe a tarefa de formar os sujeitos 
escolares através da socialização das teorias psicológicas 
que tomam como referencial teórico temas do cotidiano dos 
alunos. Porém não basta simplesmente levar a cabo essas 
informações aos alunos, a grande atribuição da disciplina 
Psicologia na escola é a desnaturalização do estabelecido, 
tendo em vista sua dimensão histórico-social, analisando, 
junto aos alunos, as relações de poder, como se constituem 
as instituições como a escola e as relações sociais que nela 
se estabelecem (Souza, 2007). 
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Outros autores (Machado & Sekkel, 2013; Maciel, 
2009) apontam para confusões que partem de alguns profis-
sionais em exercício na docência em Psicologia no Ensino 
Médio que confundem sua atuação com a de um orientador 
profissional ou psicólogo clínico. É nesse aspecto que Ma-
ciel (2009, p. 20) analisa que ao licenciado em Psicologia 
cabe saber sobre sua identidade docente, ou seja, para que 
o licenciado atue efetivamente como professor de Psicologia 
na educação básica deverá “reconhecer-se como aquele 
que ensina conteúdos de Psicologia” e, dessa forma, atuar 
como professor de Psicologia, e não como psicólogo clínico 
na escola. Portanto, o psicólogo deve experimentar-se no 
campo da docência de modo a “ensaiar alternativas, agregar 
compromissos, rever seu aparato conceitual, contextualizar 
seu fazer, adquirir relevância”, questionando-se sobre qual 
o significado da docência que pratica e se ela está compro-
metida e compreendida como prática social, transmissão de 
conhecimentos da psicologia, transposição da clínica psico-
lógica, auxílio ao autoconhecimento ou problematização de 
saberes e fazeres (Pires, 2009, p. 116).

Fica claro, portanto, que o papel do ensino da disci-
plina de Psicologia na escola é de caráter educativo, social, 
formador e fomentador que traz, no cerne de suas intenções 
e discussões, a problematização de questões que são objeto 
de estudo da Psicologia como ciência. À Psicologia Escolar 
cabe a tarefa de intervenção psicológica propriamente dita. 
A importância de se afirmar essas diferenças se dá com pro-
pósito de enfatizar a função do professor como aquele que 
mediará a aprendizagem de conteúdos de cunho conceitual 
considerados importantes para a formação dos sujeitos, 
fazendo parte da equipe docente de uma escola (Sekkel & 
Machado, 2007; Machado & Sekkel, 2013).

Assim, é importante que a própria formação de pro-
fessores de Psicologia, que ocorrerá eminentemente nas 
Instituições de Ensino Superior (IES), se dê no sentido de 
atenuar essas diferenças já no próprio curso de formação, 
diferenciando os papéis e atribuições, de um lado, do pro-
fessor de Psicologia e, de outro, de psicólogo escolar. Por 
isso, é importante que, desde o início do curso de graduação 
em Psicologia, se façam presentes no discurso dos profes-
sores as possibilidades de atuação do futuro profissional, 
enfatizando que, dentre tantas possíveis e diversas áreas as 
quais o psicólogo poderá transitar, também está a docência 
em Psicologia. 

Reflexões sobre a Psicologia no Ensino Médio: 
perspectivas e desafios

Ainda que o ensino de Psicologia se faça presente 
como objeto de pesquisas e estudos há cerca de três dé-
cadas, segundo Larocca (2007), essa preocupação com 
a nossa realidade educacional se deu, sobretudo, a partir 
dos anos 80, através da problematização da formação que 
efetivamente era praticada pelos professores nos cursos 
de licenciatura. É importante destacar que esses estudos 
e pesquisas estavam muito mais direcionados ao papel do 

ensino de Psicologia na formação de professores de nível 
superior do que com o papel do ensino desta disciplina na 
educação de nível médio. 

Com relação à formação de professores, Pacheco e 
cols. (2011) percebem que a Psicologia pode oferecer um 
suporte teórico importante a esses profissionais, ampliando 
a compreensão, por parte do professor, de sua práxis em 
sala de aula, e fazendo com que este assuma que a escola 
é o lugar do convívio onde, inevitavelmente, se refletem situ-
ações da vida social, política, econômica e cultural. É nesse 
sentido que o ensino de Psicologia na educação básica visa 
a uma contribuição teórica e empírica de grande relevância 
e importância para os jovens, na medida em que as teorias 
psicológicas se aproximam e, de alguma forma, aludem ao 
cotidiano destes. 

Ainda que a obrigatoriedade dos cursos de gradua-
ção em Psicologia em ofertar a formação complementar de 
professor de Psicologia seja recente, com a Resolução nº 
5/2011, que “institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
formação de professores de Psicologia” (CNE/MEC, 2011, p. 
1), a formação de professores ou licenciatura em Psicologia 
é uma habilitação possível na formação do psicólogo des-
de a regulamentação da psicologia como profissão no país, 
implantada pela Lei nº 4.119/1962, de 27/08/1962 (Cirino & 
cols., 2007). Em seu artigo 1º, a lei que regulamenta a pro-
fissão de psicólogo disserta que “a formação em Psicologia 
far-se-á nas Faculdades de Filosofia, em cursos de bachare-
lado, licenciado e Psicólogo.” (Lei n. 4.119, 1962, p. 1). 

Segundo Cirino e cols. (2007), o que não fica claro na 
regulamentação de 1962 em relação à atuação do bacharel 
e do licenciado em Psicologia refere-se às atribuições des-
tes dois segmentos, visto que a lei, em seu capítulo III, que 
disserta sobre os direitos conferidos aos diplomados, acaba 
por confundi-los. Ao analisar a lei supracitada, observa-se 
que, no artigo 11, há a prerrogativa de que “ao portador do 
diploma de Bacharel em Psicologia, é conferido o direito de 
Ensinar Psicologia em cursos de grau médio, nos termos 
da legislação em vigor” (Brasil, 1962, p. 2). Nessa mesma 
perspectiva, o artigo 12 continua enfatizando que ao porta-
dor de diploma de licenciado é conferido o direito de lecionar 
Psicologia.

Ainda fazendo-se uma análise da regulamentação de 
1962, à luz do que propõe Cirino e cols. (2007), observa-
-se mais uma inconsistência, pois o artigo 13 do capítulo III 
continua “ao portador do diploma de psicólogo é conferido o 
direito de ensinar Psicologia nos vários cursos de que trata 
a lei, observadas as exigências legais específicas, e a exer-
cer a profissão de psicólogo” (Brasil, 1962, p. 2), fazendo-
-se menção de que o diplomado, além de poder exercer a 
profissão de psicólogo, tem o direito de ensinar Psicologia, 
não especificando, no entanto, o local de atuação do profis-
sional, assim como não o faz nos artigos 11 e 12. Como se 
pode observar, a primeira legislação que regulamenta a pro-
fissão no país carecia de clareza e pontualidade sobre quais 
as reais atribuições de cada modalidade no que concerne 
ao exercício profissional. Em suma, havia a prerrogativa, na 
Lei nº 4.119/1962, de que a docência era uma atividade que 
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contemplava as três modalidades de formação (bacharel, 
licenciado e psicólogo) e, nesta perspectiva, concebia-se o 
professor de Psicologia como um profissional no exercício 
da Psicologia (Cirino & Miranda, 2013).

Segundo Barros (2007), a legislação de 1962 institui 
o estabelecimento de diretrizes que embasavam a formação 
do psicólogo concentrada em três grandes áreas: clínica, 
educacional e empresarial. Nesse sentido, a Psicologia apli-
cada se constituía como a base da formação de psicólogos 
no país e que tem repercussões nos cursos de formação 
de psicólogos até hoje, ainda que a licenciatura também 
figurasse como possiblidade de formação do profissional 
psicólogo. A hipótese sugerida pelo autor é de que a história 
da Psicologia no país transformou os psicólogos em profis-
sionais que pensam essa ciência apenas em termos de sua 
aplicabilidade, o que acabou afastando-os da formação em 
licenciatura.

Por essa razão, o ensino de Psicologia no Ensino 
Médio vem sendo marcado por constâncias e inconstâncias, 
visto que a disciplina de Psicologia, em alguns momentos, 
aparece com maior importância e já, em outros, figura com 
menor frequência e importância no cenário educacional 
(Soligo & Azzi, 2008). Porém, ainda com as oscilações que 
configuram a identidade do ensino de Psicologia no país, 
é relevante destacar que a mesma tem se feito presente 
tanto no Ensino Médio propedêutico quanto no técnico-
-profissionalizante. É considerada de extrema importância e 
relevância para áreas como saúde, administração, formação 
de professores, direito e relações humanas (Amado, 2013; 
Pandita-Pereira & Sekkel, 2012; Soligo & Azzi, 2008). 

No que tange à presença da Psicologia no ensino de 
nível médio técnico e da habilitação do licenciado em Psico-
logia para fazer parte do corpo docente, observa-se que este 
está habilitado e faz parte do corpo docente de cursos de 
Ensino Médio técnico-profissionalizante como Administra-
ção, Recursos Humanos, entre outros (Amado, 2013; Soligo 
& Azzi, 2008). Amado (2013, p. 80) alerta também que “na 
sua maioria, esses cursos técnicos, trazem em suas emen-
tas, conteúdos relativos à Psicologia, tais como motivação 
humana, gestão de pessoas, afetividade, ética, questões da 
Psicologia relacionadas ao mundo do trabalho, saúde men-
tal, dentre outros”.

Essa instabilidade da presença da disciplina Psicolo-
gia no Ensino Médio regular se dá, segundo Barros (2007), 
no bojo de três questões fundamentais, que são: a primeira 
refere-se ao pouco interesse que profissionais psicólogos 
têm em relação à sua atuação como professores no Ensino 
Médio; a segunda concentra-se na reduzida oferta da opção 
de licenciaturas em cursos de Psicologia; e a terceira, e não 
menos importante, é relativa aos próprios professores de 
graduação em Psicologia que não acreditam que a disciplina 
de Psicologia, como formadora de um jovem cidadão/traba-
lhador mais crítico no nível médio, seja passível de defesa 
e obrigatoriedade. Nesse sentido, Kohatsu (2010) menciona 
que a realidade do Ensino Médio e, consequentemente, as 
experiências de professores de Psicologia neste nível, são 
pouco conhecidas no meio acadêmico, o que pode desem-

bocar em uma formação inicial comprometida de professo-
res dessa disciplina.

A falta de debates com relação à formação de profes-
sores de Psicologia pode estar ligada à própria desvaloriza-
ção da profissão docente no meio acadêmico, que, segundo 
Amado (2013, p. 80) é um fator que pode acabar “prejudican-
do a consideração que estudantes e docentes podem ter a 
respeito dessa modalidade da formação”. Nesse interim, Pe-
reira (1999) elenca uma série de fatores externos ao proces-
so pedagógico que influem negativamente no processo de 
formação inicial e continuada de professores, a saber: a pre-
cariedade do trabalho escolar; o aviltamento salarial; as más 
condições de trabalho; as excessivas jornadas de trabalho; e 
a inexistência de um plano de carreira para a categoria, entre 
outros. Simões e Paiva (2007) também alertam que não se 
pode deixar de refletir também que os baixos investimentos 
na área da educação, mais precisamente na docência, a falta 
de concursos públicos, os baixos salários dos professores e, 
sobretudo, a falta de preparo específico do aluno repercutem 
para a falta de interesse pela carreira docente no Ensino Mé-
dio, a qual aumenta entre alunos de Psicologia.

Ainda a respeito da relevância dada ao ensino de 
Psicologia nas escolas, percebe-se que são escassas as 
pesquisas que se dedicam a estudar os cursos de licencia-
tura em Psicologia e mais raros ainda os que se debruçam 
sobre a problemática desse ensino no nível médio, ficando 
os estudos mais concentrados na investigação das contri-
buições da disciplina Psicologia da Educação na formação 
de professores oriundos de cursos de licenciatura (Kohatsu, 
2010). Todavia, uma ação com o objetivo de valorizar o tema 
da formação de professores de Psicologia poderia ocorrer 
no sentido de se conhecer este profissional, pensar em 
quais são as finalidades que regem sua formação e também 
quais as possibilidades de campos de atuação do licenciado 
(Amado, 2013).

Apesar disso, é importante salientar que vem sendo 
empreendido esforço para delimitar aspectos conceituais que 
incidem diretamente na prática do licenciado em Psicologia. 
A delimitação da prática do psicólogo escolar e do professor 
de Psicologia no Ensino Médio vem sendo abordada nos 
estudos que tratam da temática (Machado & Sekkel, 2013; 
Sekkel & Machado, 2007; Souza, 2007, 2010). No que tange 
à diferenciação, os estudos são unânimes em apresentar a 
Psicologia Escolar como campo de atuação e aplicação da 
ciência psicológica no contexto educacional. Enquanto que 
à Psicologia no Ensino Médio cabe a formação dos sujeitos, 
recorrendo, para isso, à socialização dos conhecimentos 
acumulados pela ciência psicológica (Souza, 2007). 

Porém, ainda que o cenário atual de pesquisas e 
estudos sobre o ensino de Psicologia se mostre incipiente, 
observa-se crescente mobilização da categoria no sentido 
de reavivar os estudos sobre o tema. Existem evidências 
documentais e publicações científicas que narram a traje-
tória, prolixa, de estudantes, professores e pesquisadores 
que vêm se dedicando a dar maior visibilidade à licenciatura 
em Psicologia, campo este já consolidado por lei no país. 
Um exemplo mais recente de como o ensino de Psicologia 
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no Ensino Médio vem recebendo destaque é o Projeto de 
Lei nº 105 (2007), de autoria da deputada Luiza Erundina, 
que prevê alteração nos dispositivos do artigo 36 da LDB 
(Lei nº 9.394, 1996). Esse projeto de lei, que ainda tramita 
no Congresso Nacional, propõe a inclusão da Psicologia, 
em conjunto com a Filosofia e a Sociologia, como disciplina 
obrigatória para o Ensino Médio. 

Considerações Finais
Tendo em vista o exposto, observa-se um movimento 

histórico/atual pela retomada não só da disciplina Psicologia 
no Ensino Médio, mas, também, pela ampliação de discus-
sões mais profundas no que concerne às implicações dessa 
disciplina para a formação dos sujeitos jovens. 

Porém, constata-se, através dos materiais consul-
tados para a presente revisão, que faltam dados empíricos 
a respeito da Psicologia no Ensino Médio. A hipótese para 
essa carência de dados e estudos que versem sobre o ensi-
no de Psicologia no Ensino Médio reside no fato dos cursos 
de graduação em Psicologia priorizarem em seus currículos 
uma formação voltada para prática clínica. 

No que se refere a quais conhecimentos e a que 
postura profissional esperar do psicólogo como partícipe do 
âmbito escolar, ficarão a cargo do docente/psicólogo os limi-
tes postos entre os ensinamentos psicológicos pertinentes à 
faixa etária e ao objetivo do curso trabalhado e quais temas 
se mostram pertinentes para estudo. Nesse sentido também 
ao psicólogo escolar caberá a prática psicológica dentro do 
contexto escolar. 

Além disso, o presente artigo oportunizou uma apro-
ximação teórica com relação às diferenças de atuação do 
psicólogo escolar e do professor de Psicologia na escola. 
Também foi possível realizar uma incursão na história do 
ensino de Psicologia no Ensino Médio brasileiro. 

Assim, espera-se que o artigo ora apresentado se 
constitua como “mola propulsora” para futuros questiona-
mentos e estudos que viabilizem uma relação mais estreita 
entre Psicologia e educação, colocando em evidência o pa-
pel social do professor de Psicologia como socializador dos 
conhecimentos psicológicos na educação básica.
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Resumo
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva preconiza a articulação entre serviços de saúde e educação para 
atendimento a necessidades educacionais especiais. A partir dessa perspectiva, o objetivo deste artigo é refletir sobre problemas relatados por 
educadores que concretizam esta política, sobretudo no que concerne às inter-relações entre saúde e educação. Para isso, são apresentados 
resultados de uma pesquisa em que foram entrevistadas oito professoras da rede pública municipal de Santos (SP) que ensinavam alunos com 
deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento. As entrevistas abordam uma insuficiência de articulação entre as duas áreas, permanecendo 
a saúde na posição de saber especializado supostamente capaz de sanar as mazelas da educação, o que fortalece processos de patologização 
e soluções medicalizantes, evitando, assim, o questionamento e rearranjo de práticas educacionais. O artigo aponta para a necessidade de uma 
efetiva colaboração entre saúde e educação, em que ambas conservem suas especificidades e se enriqueçam reciprocamente. 
Palavras-chave: Educação inclusiva; saúde; interdisciplinaridade.

The interface between health and education:  
teacher perceptions about inclusive education

Abstract
The National Policy on Special Education in Inclusive Education Perspective advocates the linkage between health and education services to attend 
the special educational needs. From this perspective, the purpose of this article is to reflect about the problems reported by educators who embody 
this policy, especially with regard to the interrelationships between health and education. For this, the results are presented from a survey in which they 
interviewed eight teachers from municipal public schools in Santos (SP) who taught students with disabilities and / or pervasive developmental disorder. 
The interviews cover a lack of coordination between the two areas, maintaining the health in the position of expertise supposedly able to cure the ills of 
education, which strengthens pathological processes and medicalized solutions, thus avoiding the questioning and rearrangement educational practices. 
The article points to the need for effective collaboration between health and education, where both retain their specificities and enrich each other.
Keywords: Inclusive education; health; interdisciplinarity.

La Interface entre Salud y Educación:  
percepciones de educadores sobre educación inclusiva

Resumen 
La Política Nacional de Educación Especial en la Perspectiva de la Educación Inclusiva preconiza la articulación entre servicios de salud y 
educación para atención a necesidades educacionales especiales. A partir de esa perspectiva, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre 
problemas relatados por educadores que concretizan esta política, sobre todo en lo que dice respecto a las inter-relaciones entre salud y educación. 
Para eso, son presentados resultados de una investigación en que se entrevistaron a ocho profesoras de la red pública municipal de Santos que 
enseñaban alumnos con deficiencia y/o trastorno global del desarrollo. Las entrevistas abordan una insuficiencia de articulación entre las dos áreas, 
permaneciendo la salud en la posición de saber especializado supuestamente capaz de sanar las desgracias de la educación, lo que fortalece 
procesos de patologización y soluciones por medicamentos, evitando, así, el cuestionamiento y reacomodamiento de prácticas educacionales. 
El artículo apunta hacia a la necesidad de una efectiva colaboración entre salud y educación, en que ambas conservan sus especificidades y se 
enriquezcan recíprocamente. 
Palabras clave: Educación inclusiva; salud; interdisciplinaridad.
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Introdução
Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão de 

curso (TCC), que em linhas gerais procurou investigar como 
professores da rede municipal de ensino fundamental de 
Santos entendiam a educação inclusiva, buscando conhe-
cer as dificuldades existentes e as necessidades apontadas 
pelos profissionais, além de buscar compreender como os 
professores participantes vislumbravam as possibilidades 
de interface entre as áreas da saúde e da educação na 
perspectiva da inclusão.

Aqui serão apresentados apenas os dados relativos 
à interface entre as áreas em questão. Com esse enfoque, 
pretendeu-se explorar as opiniões dos professores acerca 
das práticas existentes entre as áreas da saúde e da edu-
cação no município de Santos, com relação ao processo 
de escolarização de crianças com deficiência e transtorno 
global do desenvolvimento, assim como as expectativas 
dos participantes em relação às possíveis contribuições das 
profissões da área da saúde formadas pelo campus Baixada 
Santista, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
aos processos de inclusão escolar.

A Interface entre Saúde e Educação em tempos de 
Inclusão

A relação entre as áreas da saúde e da educação tem 
por vezes se resumido a uma demanda de perguntas e res-
postas, em que dificuldades diárias do cotidiano escolar são 
convertidas em diagnóstico individual ou quadro patológico 
que com o apoio da saúde poderia ser resolvido. 

Conforme nos mostra Machado (2006), o trabalho 
da Psicologia, serviço tão demandado pela escola, tem 
centrado suas atenções no sujeito e em seu funcionamen-
to psíquico, de forma a justificar aquilo que acontece nas 
relações institucionais como algo causado apenas pelas 
características individuais dos sujeitos. Esta prática tem por 
consequência a isenção do sistema social, econômico e po-
lítico da responsabilidade pela produção de desigualdades 
de todos os tipos, culpabilizando o indivíduo isoladamente 
por aquilo que o acomete.

De acordo com Sant’Ana (2005), professores consi-
deram o apoio de especialistas como um aspecto fundamen-
tal na atuação com crianças que apresentam deficiências, 
considerando-se despreparados para a inclusão, tendo em 
vista que não teriam aprendido as práticas educacionais es-
senciais à promoção da inclusão. 

Se pensarmos nesta hipótese, de que a educação 
não está preparada para lidar com questões essenciais da 
inclusão, e fazendo o caminho reverso, ou seja, partindo da 
saúde para considerar aspectos educacionais, podemos 
observar o que apontam Marçal e Silva (2006) quando re-
latam experiências de um atendimento na rede pública de 
saúde mental. Observou-se uma completa incompreensão 
da queixa escolar, com uma visão essencialmente clínica e 
desconectada da escola, prevalecendo uma concepção de 

que existem principalmente questões emocionais por trás 
da queixa e que a família está diretamente relacionada às 
dificuldades de aprendizagem dos filhos. 

Conforme mostra Sant’Ana (2005), é evidente a 
necessidade de que os professores sejam instrumentaliza-
dos a fim de atender às peculiaridades apresentadas pelos 
alunos, de acordo com suas individualidades. Entretanto, as 
maiores dificuldades no trabalho docente em atendimento 
educacional especializado não parecem dizer respeito à 
questão do diagnóstico, mas, como nos afirma Machado 
(2006), se relacionam a questões como: discriminação e 
receio diante de alunos que apresentam dificuldades ou de-
ficiências, preconceito que esses alunos sofrem no cotidiano 
escolar, dificuldade em se manter um trabalho conjunto com 
as professoras de classe regular ou, ainda, o fato de algu-
mas professoras delegarem ao atendimento educacional 
especializado todo o trabalho educativo.

Ferreira (2007) apresenta alguns apontamentos para 
se fugir deste embate, tais como a necessidade de uma pe-
dagogia centrada na criança, baseada em suas habilidades, 
e não em suas deficiências, incorporando conceitos como 
interdisciplinaridade, conscientização/sensibilização e co-
locando de lado práticas cristalizadas e institucionalizadas, 
que só servem para lidar com a homogeneidade, de forma 
que é necessário colocar em dúvida valores, verdades e, 
principalmente, hábitos tradicionais.

Sabemos que para garantir uma educação efetiva-
mente inclusiva, em um ambiente escolar não-restritivo, é 
necessário o envolvimento de todos os membros da equipe 
escolar, assim como efetiva participação da comunidade no 
planejamento de ações e programas voltados à temática. 
Entretanto, convém destacar que professores apresentam 
funções essenciais na estrutura e no funcionamento do 
sistema educacional e suas opiniões podem fornecer subsí-
dios relevantes para a compreensão de como tem ocorrido 
o processo de inclusão, em um âmbito que está além das 
legislações, o cotidiano escolar. Podemos dizer que ganham 
especial relevância os discursos e ações dos professores, 
porque, como nos mostra Jesus (2004), em última instância, 
são eles que, no meio de seus medos, dúvidas, ansiedades, 
disponibilidades, acolhimentos e possibilidades, assumem 
os alunos em suas salas de aula.

Em face dessas considerações, vale esclarecer que 
este trabalho é parte de um projeto de extensão interdis-
ciplinar intitulado “Educação Inclusiva: integrando atenção 
interdisciplinar em saúde no atendimento educacional espe-
cializado”, que envolveu estudantes e docentes dos cursos 
de Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, 
em parceria com a Secretaria de Educação do Município de 
Santos (SEDUC), visando inicialmente identificar as deman-
das dos educadores da rede municipal do ensino fundamen-
tal, associado a um levantamento de experiências existentes 
relativas à Educação Inclusiva, para posterior apresentação 
dos resultados e de propostas de discussão e reflexão 
sobre questões correlatas ao tema. Tal processo ofereceu 
subsídios à equipe executora para a elaboração das etapas 
subsequentes do projeto.
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A partir desse contexto, o objetivo deste artigo é re-
fletir sobre problemas relatados por professores de ensino 
fundamental, no que concerne às inter-relações entre saúde 
e educação, especialmente em relação às contribuições da 
Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia 
Ocupacional ao processo de inclusão escolar de crianças 
com deficiência e transtorno global do desenvolvimento. 

Método
Participaram deste estudo oito professoras de salas 

regulares de ensino fundamental, atuantes em três escolas 
da rede municipal da cidade de Santos, sendo que estas 
tinham, no momento da pesquisa, crianças com deficiência 
e/ou transtorno global do desenvolvimento em suas classes. 
Ainda quanto ao perfil das participantes, o menor e o maior 
tempo em anos de trabalho no exercício da prática pedagó-
gica destas são de 07 e 30 anos, respectivamente, seja na 
rede estadual ou municipal.

Ao longo do primeiro semestre de 2010, foram reali-
zadas entrevistas semiestruturadas com as participantes, nas 
próprias escolas e em horários escolhidos por elas. Para a 
realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro de questões 
orientadoras, além de equipamento de gravação, para regis-
tro dos dados e posterior transcrição e análise do material.

O roteiro pretendeu focalizar diversas dimensões rela-
tivas à Educação Inclusiva, dentre elas as inter-relações exis-
tentes entre as áreas da saúde e da educação, assim como 
expectativas de professores em relação às contribuições da 
Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia 
Ocupacional ao processo de inclusão escolar de crianças 
com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento.

Após a transcrição dos relatos, foi feita uma leitura 
ampla do material obtido. Em seguida, realizou-se a análise 
de conteúdo, segundo a proposta de Bardin (2002).

Resultados e Discussão
No bojo das discussões acerca de inclusão escolar 

de crianças com deficiência e transtorno global de desenvol-
vimento e sua aproximação efetiva com a área da saúde, é 
unânime no discurso das entrevistadas a visão de distância 
entre os dois campos, sendo que nenhuma delas relatou iden-
tificar qualquer tipo de aproximação, como podemos observar 
no relato da professora 2: “...eu vejo assim que é como se 
fossem duas coisas assim que tivessem polos opostos, sabe. ”

As únicas descrições de contatos com profissionais 
da saúde referem-se a eventos esporádicos, campanhas 
odontológicas principalmente, nas quais são feitas avalia-
ções da saúde bucal das crianças, orientações e palestras 
para alunos, famílias e professores. Neste sentido, uma das 
professoras vislumbra a possibilidade de estender esta atua-
ção para outras áreas do conhecimento no campo da saúde.

Esta consideração vem no sentido do que é proposto 
pelo Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei nº 8035 

(2010), que preconiza especificamente na Meta 4 a universaliza-
ção do acesso a educação básica ao público-alvo da educação 
especial, na perspectiva da educação inclusiva, reforçando,para 
tanto, o que é apontado nos itens 4.5, 4.10, 4.11 e 4.12, que 
tratam de estratégias que visam a garantia da articulação in-
tersetorial entre as políticas públicas e o desenvolvimento de 
novas metodologias, materiais e equipamentos, assim como 
preconizam o envolvimento de instituições acadêmicas e profis-
sionais das redes de educação, saúde e assistência social para 
o desenvolvimento de centros integrados de pesquisa. 

Assim, as ações conjuntas de profissionais das áreas 
da saúde, assistência social e educação, são fundamentais 
para apoiar o trabalho das unidades de ensino, caminhando 
para além de campanhas meramente informativas ou diag-
nósticas, de modo a potencializar a ação de cada profissio-
nal em suas especificidades, com uma atuação colaborativa 
e que supere a fragmentação dos saberes e fazeres nas 
diferentes instâncias do atendimento.

Quatro entrevistadas relatam não ter contato algum 
com profissionais de instituições especializadas que aten-
dem muitos dos alunos com deficiência e transtorno global 
do desenvolvimento matriculados na rede regular de ensino. 
Esses profissionais pertencem a órgãos da rede municipal 
de saúde e são responsáveis por avaliação diagnóstica e 
acompanhamento de alunos encaminhados pela escola. As 
entrevistadas que afirmam trocar algum tipo de informação 
com esses profissionais, relatam fazê-lo por meio da orien-
tadora educacional, do envio de relatórios ou de um cader-
ninho de recados que acompanha o aluno entre as duas 
instituições, ou ainda por meio da família. Cabe destacar 
que apenas uma das entrevistadas acredita que estas vias 
sejam suficientes para uma prática integrada.

Na visão das professoras, este contato se faz neces-
sário no sentido do acompanhamento integral e de atenção 
às necessidades dos alunos, em uma via de mão dupla, de 
modo que ao professor seria possível inteirar-se da condição 
clínica dos estudantes atendidos, os progressos, as dificulda-
des, o desenvolvimento socioemocional, psicomotor, de acor-
do com o tipo de atendimento. De modo geral, manifestaram 
interesse em compreender o aluno do ponto de vista clínico, 
visando adequação de métodos, materiais e conteúdos no 
campo pedagógico. 

Além disso, os professores veem nesses profissio-
nais uma possibilidade de se certificarem do que está sendo 
feito junto ao aluno em sala de aula, depositando neles a 
expectativa de amparo e aval em relação a sua prática. Essa 
postura se relaciona com a falta de preparo relatada, a falta 
de suporte para o professor formular adaptações no atendi-
mento ao aluno com deficiências e transtornos globais do 
desenvolvimento, principalmente metodológicas, curricula-
res e nos processos de avaliação pedagógica, fortalecendo 
a crença de que o profissional da área da saúde teria as res-
postas para efetivação e sucesso do processo de inclusão. 
Conforme ilustra o relato da professora 1: “... E dependendo 
do problema do aluno, se você não conhece muito sobre 
aquilo, fica difícil você tentar ajudar, de repente você acha 
que tá fazendo a coisa certa e não ta, né? ”.
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Os resultados encontrados corroboram o que é apre-
sentado por Sant’Ana (2005) quando evidencia uma preo-
cupação dos professores em relação à falta de orientação 
no atendimento aos alunos inclusos, de forma que, mesmo 
quando existe algum tipo de contato com profissionais espe-
cializados da área da saúde, acreditam ser insuficiente para 
atendimento das demandas surgidas durante o processo 
na perspectiva inclusiva, não se configurando, portanto, em 
um apoio efetivo ao processo. Evidenciam-se, assim, difi-
culdades decorrentes da insuficiência de articulação entre 
profissionais de diferentes áreas, de modo que a falta de 
atividades conjuntas ainda se configura como importante 
obstáculo para a efetivação de ações e projetos comprome-
tidos com os princípios da educação inclusiva.

Ainda no sentido da importância de um trabalho inte-
grado entre saúde e educação e da necessidade de comple-
tude da atuação junto ao aluno, algumas entrevistadas sen-
tem por vezes que sua atuação pedagógica está defasada, 
aquém das necessidades ou capacidades do aluno, assim 
como observam que o atendimento da saúde não vem ao 
encontro da prática pedagógica, de modo que o desenvolvi-
mento da criança estaria sendo fragmentado por estas duas 
instâncias de cuidado. Conforme exposição da professora 
4: “...sem ter essa parceria, eu fico com uma ideia de aluno 
aqui e ele com uma ideia de paciente lá, e fica muito só no 
papel. ”; ou como relatado pela professora 1:

... às vezes você encaminha o aluno, faz o seu relatório, e 
eles dão um parecer assim, que não concorda exatamente 
com o que você está falando, mas também não explicam os 
motivos, fica uma discrepância de você fazendo uma coisa e 
eles colocarem outra. Então fica tudo assim muito distante, 
tudo muito separado. E a criança fica perdida no meio de 
tudo isso.

Este relato nos remete ao que Machado (2006) co-
loca em discussão quando questiona o fato de relatórios 
psicológicos apresentarem conteúdo que não coincide com 
o que é observado no cotidiano escolar da criança; além 
disso, busca compreender o porquê de tantos laudos serem 
demasiadamente parecidos. 

Não obstante a discrepância sentida pelas professo-
ras, entre o que dizem os laudos e o que observam diaria-
mente em relação a seus alunos, os relatos referem-se a uma 
busca de respostas advindas da saúde para processos que 
se engendram na sociedade e se refletem e se reproduzem 
na escola. Assim, duas entrevistadas queixam-se da falta de 
laudo para um grande número de alunos que, segundo elas, 
caso fossem submetidos a processo de avaliação diagnós-
tica, certamente apresentariam algum “problema”. Relatam 
ainda que a inexistência do diagnóstico dificulta o trabalho 
em sala de aula, pois não conseguem identificar exatamente 
quais são as dificuldades do aluno e, em consequência disto, 
não sabem como encaminhar o trabalho junto ao educando. 

Neste sentido, alguns questionamentos valiosos 
à prática de profissionais da saúde são trazidos por Ma-
chado (2006), refletindo de maneira crítica quanto à real 

importância do laudo como auxílio no fazer pedagógico. A 
autora questiona se o professor efetivamente precisa desta 
avaliação para trabalhar com a criança, de forma que é ne-
cessário, na perspectiva da inclusão, centrar menos atenção 
nas limitações e problemáticas do ponto de vista individual, 
culpabilizante e patologizante para, antes, compreender as 
práticas cristalizadas e baseadas em parâmetros ideais de 
aluno, o que permite centrar esforços no desenvolvimento 
de suas potencialidades. Além disso, é necessário atentar 
para as perigosas consequências que um laudo emitido por 
um profissional da saúde pode acarretar. Como nos ensina 
Patto (1997), laudare significa aprovar, ou seja, tudo funcio-
na como se houvesse uma concordância do profissional de 
saúde, frequentemente o psicólogo, em relação ao que o 
professor já apresentava como crença, de modo que o dis-
curso padronizado do primeiro, no laudo, tem a pretensão 
de revestir de cientificidade um rótulo atribuído ao aluno 
encaminhado, amiúde selando seu destino e, no limite, 
empurrando-o para fora dos bancos escolares. 

Marçal e Silva (2006), analisando o quadro a partir da 
perspectiva da saúde, relatam que as queixas escolares que 
justificam encaminhamentos para avaliação e tratamento 
falam essencialmente de indisciplina dos alunos em sala de 
aula, de hiperatividade e de dificuldades na aprendizagem, 
entretanto, conforme apontado pelos autores, “... o que é 
preciso analisar não são os ‘problemas de aprendizagem’, 
mas o ‘processo de escolarização’.” (p.128). Neste sentido, 
observamos que se atribuem a responsabilidade às crianças 
que “não aprendem, são desobedientes, possuem algum 
déficit”, ficando ausentes da discussão os processos de es-
colarização. Desta forma, segundo os autores, a escola fica-
ria à espera de que os psicólogos ou médicos neurologistas, 
psiquiatras e afins, resolvessem a situação assepticamente.

Tendo em vista o que vimos discutindo em relação 
à importância de um trabalho integrado que percorra as di-
versas dimensões do atendimento, procuramos, ainda que 
minimamente, compreender as concepções dos professores 
com relação a determinadas profissões da área da saúde, 
uma vez que este trabalho é fruto de um projeto de Exten-
são que visa integrar atenção interdisciplinar em saúde ao 
atendimento educacional especializado, e que envolveu os 
cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicolo-
gia e Terapia Ocupacional.

Em relação à Educação Física, as entrevistadas 
atribuem a esta área de atuação o desenvolvimento, junto 
aos alunos, de habilidades esportivas, de socialização e 
inserção em jogos cooperativos. Além disso, veem a prática 
esportiva como promotora de saúde para todos, sendo que 
do ponto de vista da inclusão acreditam que seja essen-
cial uma mudança nas diretrizes curriculares na formação 
acadêmica desses profissionais, pois mostram-se, segundo 
elas e com algumas exceções, despreparados para atuação 
junto aos alunos com deficiência e transtorno global do de-
senvolvimento, pois são incapazes de adaptar as atividades 
de modo a contribuir e viabilizar a inclusão dessas crianças 
também no espaço das quadras desportivas.
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A Fisioterapia por sua vez, segundo três entrevista-
das, apesar de ser considerada importante para alunos com 
deficiência física, não está prevista internamente nas esco-
las, apenas no espaço das instituições especializadas para 
atendimento clínico. Em contrapartida, as demais entrevista-
das vislumbram a inserção do fisioterapeuta nas instituições 
educacionais no sentido de diagnosticar, encaminhar e ava-
liar periodicamente os alunos, assim como auxiliar nos pro-
cessos de correção postural e ainda viabilizar adaptações 
físicas e materiais na escola para melhor acomodação dos 
alunos com dificuldades motoras.

No que se refere à Nutrição, os relatos das professo-
ras a colocam, na maior parte, restrita ao espaço da cozinha 
cumprindo a função de instruir as merendeiras. Entretan-
to, a Nutrição extrapola, em alguns relatos, este espaço, 
avistando-se sua atuação junto a professores, familiares e 
alunos, no sentido de orientação para hábitos alimentares 
saudáveis, pois tem crescido cada vez mais o número de 
alunos com obesidade. Apenas uma professora considera 
uma possibilidade mais ampla de atuação junto a alunos, 
secretaria de educação e às equipes que trabalham nas co-
zinhas das escolas, no sentido de proporcionar aos alunos 
maior autonomia na hora da alimentação escolar, com “ban-
dejões”, por exemplo, tendo em vista que muitos alunos não 
se alimentam por não terem oportunidade de escolher no 
cardápio do dia o que querem comer, consumindo salgadi-
nhos industrializados, refrigerantes e afins, ou simplesmente 
se isentando do horário da refeição na escola.

A Terapia Ocupacional é considerada essencial para 
o processo de inclusão escolar, sendo citadas atribuições 
tais como adaptações de rotinas para alunos com deficiên-
cia e transtorno global do desenvolvimento, assim como au-
xílio aos professores na compreensão do aluno do ponto de 
vista físico e psíquico. Apenas uma professora relatou não 
conhecer o trabalho da Terapia Ocupacional, apesar de já ter 
ouvido falar e de ter alunos que são atendidos por esse pro-
fissional em instituições especializadas, evidenciando, mais 
uma vez, a cisão existente entre o atendimento nas referidas 
instituições e o trabalho pedagógico desenvolvido na escola.

No Brasil, a atuação da Terapia Ocupacional na edu-
cação regular é tão recente quanto o princípio da educação 
inclusiva. Portanto, é compreensível o desconhecimento das 
possibilidades de atuação da profissão entre as entrevista-
das neste estudo. Por outro lado, se faz necessário refletir 
sobre os possíveis papéis e atribuições deste profissional 
nesse contexto. Rocha (2007) aponta que o enfoque deve 
ser dado ao sujeito coletivo e não unicamente ao aluno com 
deficiência. Assim, a intervenção terapêutica ocupacional no 
contexto educacional visa o fortalecimento da potência de 
ação dos indivíduos envolvidos, facilitando a elaboração de 
soluções para os impasses a partir do próprio grupo, utili-
zando diferentes recursos e equipamentos da comunidade. 

Entretanto, cabe atentarmos para o fato de que a 
prática do terapeuta ocupacional no contexto educacional 
pode se tornar excludente e segregadora, ao invés de po-
tencializadora de ações transformadoras. Portanto, o tera-
peuta ocupacional deve refletir constantemente sobre sua 

atuação, apresentando uma visão crítica que considere os 
vários fatores relacionados aos contextos educacionais e 
sociais, como o ambiente escolar, a equipe educacional, a 
relação entre a escola e os familiares, o projeto pedagógico, 
e principalmente, as práticas existentes e as possibilidades 
relativas à interface entre saúde e educação.

No relato das entrevistadas, observamos diversas ex-
pectativas em relação à atuação do psicólogo junto à escola, 
provavelmente por essa ser uma profissão que tradicional-
mente tem, como uma de suas áreas de atuação, a educa-
ção. Embora essa atuação seja frequentemente realizada 
a partir de equipamentos de saúde e, consequentemente, 
norteada por modelos clínicos individuais, as entrevistadas 
demandam maior dedicação às demandas escolares, não 
estabelecendo clara distinção sobre a inserção institucional 
do psicólogo, ou seja, não definindo se ele deveria pertencer 
à área da saúde ou se deveria ser vinculado diretamente à 
educação. Nesse sentido, é citada a necessidade de auxílio 
para identificação de casos e realização de diagnósticos 
dentro da própria instituição escolar, tendo em vista a buro-
cracia e a demora no retorno dos resultados para a escola 
por parte dos centros diagnósticos disponibilizados para en-
caminhamentos do atendimento público na rede municipal.

Encontramos ainda a expectativa de que se disponi-
bilizasse, nas escolas, atendimento para professores como 
suporte no trabalho junto aos alunos com deficiência e trans-
torno global do desenvolvimento, sendo que as professoras 
relatam insegurança, sobrecarga, sofrimento e vulnerabili-
dade diante dos processos pedagógicos, principalmente na 
perspectiva da inclusão, sendo que, de acordo com Bartalotti 
e Yonezaki (2008, p.125), “O medo é fruto, muitas vezes do 
desconhecimento. Outras vezes, da própria experiência (que 
pode ser a do fracasso, a da sensação de incapacidade para 
lidar com algo)”.

Ainda no sentido de suporte ao processo de inclusão 
escolar, as entrevistadas relatam uma necessidade de tra-
balho com os alunos e familiares, com ou sem diagnósticos, 
síndromes ou deficiências, de modo a disseminar no contex-
to escolar concepções que sigam as diretrizes da inclusão 
em direção à construção de cidadania, de combate à discri-
minação e ao preconceito.

Por fim, aparece a dificuldade de relação entre escola 
e família, sendo que, na concepção das entrevistadas, a de-
sestrutura familiar, o desinteresse pela educação dos filhos, 
ou ainda quaisquer desajustes emocionais que venham a in-
terferir no processo de ensino-aprendizagem seriam questões 
a serem contornadas por um espaço de escuta proporcionado 
pelo psicólogo. Além disso, seria incumbência da Psicologia 
o trabalho com os familiares de alunos diagnosticados ou en-
caminhados para avaliação, no sentido de convencê-los da 
necessidade de acompanhamento ou medicalização, ou seja, 
uma demanda para que o psicólogo confirme e compartilhe 
do processo de culpabilização individual ou familiar dos per-
calços encontrados no âmbito da instituição escolar.

Percebem-se, assim, nas expectativas acerca do 
trabalho do psicólogo, fortes tendências individualizantes e 
de desconsideração do próprio funcionamento escolar como 
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produtor de dificuldades ao processo de escolarização e, 
portanto, também como lócus em que essas dificuldades 
podem ser superadas. Entretanto, a literatura científica 
brasileira na área da Psicologia Escolar e Educacional 
vem apontando, desde a década de 1980, a necessidade 
de superação de modelos medicalizantes para a compre-
ensão dos problemas escolares e para a construção de 
novas formas de atuação do psicólogo. Essas formas de 
atuação podem ser realizadas por psicólogos inseridos tanto 
em equipamentos de saúde quanto em órgãos da própria 
educação, desde que tenham, como foco, as relações ins-
titucionais presumivelmente produtoras de ensino e apren-
dizagem. Assim, tendo por finalidade a educação de todos 
e para todos, a atuação do psicólogo deve se pautar pela 
co-responsabilização de diversos sujeitos envolvidos no ato 
de educar – professores, alunos, familiares, gestores, pro-
fissionais de saúde, assistência social etc. – a partir de uma 
série de estratégias de reflexão e ação conjuntas (Souza, 
Silva, & Yamamoto, 2014). 

Considerações Finais
Apesar dos avanços nos processos de educação 

inclusiva, observa-se ainda uma inclusão que busca se ade-
quar aos moldes legislativos, definidos pelos professores 
como “lindo e perfeito no papel”, mas que, na prática, tem 
se apresentando de modo fragmentado em diferentes ins-
tâncias da atenção à criança com deficiência e/ou transtorno 
global do desenvolvimento. Diversas áreas do conhecimento 
se envolvem no atendimento a esses alunos, não obstante 
estas instâncias pouco ou nada se conversam, ocorrendo 
apenas o encaminhamento de crianças da educação para a 
saúde, onde são diagnosticadas, rotuladas e devolvidas para 
a escola, sem a elaboração e efetivação de planos conjuntos 
de atendimento que caminhem em direção ao processo de 
uma educação inclusiva que garanta ações intersetoriais. 

Desta forma, parece que tudo estará documentado 
e justificado, desde que a saúde legitime as dificuldades 
encontradas na educação por meio do diagnóstico do aluno 
que não se adéqua aos moldes da escola, não havendo, 
assim, questionamento sobre as práticas institucionais 
que não dão conta de atender aos alunos em suas indivi-
dualidades. Compreende-se que este processo de busca 
por respostas imediatas e assépticas no campo da saúde, 
apenas no sentido de legitimar diagnósticos, distancia e di-
ficulta cada vez mais o processo de inclusão escolar, visto 
que isenta os indivíduos da ação educativa, pois alunos são 
tidos como constitucionalmente problemáticos e professores 
tornam-se reféns da condição clínica de seus alunos e da 
falta de preparo para lidar com esta situação de atendimento 
diferenciado. Neste sentido, o processo caminha para lugar 
algum, comprometendo a efetividade da inclusão e tornan-
do-a apenas aparente.

A busca por integração entre saúde e educação para 
promoção de um sistema educacional efetivamente inclu-
sivo exige uma série de estratégias coordenadas, a partir 

das quais os sujeitos terão condições de desenvolver um 
trabalho coletivo em prol da educação de todos. Entre essas 
estratégias, certamente estão a necessidade de reformula-
ção da formação de profissionais de saúde – que precisam 
compreender os problemas e demandas escolares –, a ar-
ticulação entre instituições acadêmicas e redes de serviços 
para o desenvolvimento de pesquisas, métodos e formação 
contínua, e a reestruturação do funcionamento escolar, a 
fim de que valorize professores e alunos e assim ofereça 
melhores condições de um fazer educativo que promova o 
desenvolvimento de todos. 
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Resumo 
Este artigo objetiva propor reflexões sobre o atendimento à queixa escolar, especificamente a dificuldade na aprendizagem, feito por psicólogos 
que atuam na rede de Atenção Secundária à Saúde do município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. O estudo está fundamentado na perspectiva 
crítica em Psicologia e foi realizado a partir de uma pesquisa qualitativa em que buscamos identificar o significado que os profissionais atribuem 
à queixa escolar, as abordagens teóricas em que se fundamentam e os instrumentos e metodologias utilizados na prática. Os resultados 
corroboram pesquisas já realizadas em que as queixas escolares constituem uma das maiores demandas recebidas nas unidades de Saúde 
sendo compreendidas como um fenômeno decorrente de problemas da criança, dos pais e de técnicas de ensino inadequadas. Os resultados 
também apontam para uma incompatibilidade entre a proposta de atendimento da rede de Atenção Secundária à Saúde e o atendimento à 
demanda escolar. 
Palavras-chave: Psicologia escolar; dificuldades escolares; atuação do psicólogo.

School problems and psychological care in the health network:  
contribution to debate

Abstract
This article aims to propose reflections about the care of school demand, specifically the difficulty in learning, made by psychologists working 
in the network of Secondary Health Care of the city of Cuiabá, Mato Grosso. This study is based on the critical perspective in Psychology and 
was conducted from a qualitative research we seek to identify the meaning that professionals attribute to the school complaints, the theoretical 
approaches that underpin and tools and methodologies used in practice. The results corroborate previous studies in that school complaints are 
one of the major requests received in health units areunderstood as a phenomenon resulting from the child’s problems, parents and inadequate 
teaching techniques. The results also point to a mismatch between the proposed service network of Secondary Health Care and the care of school 
demand.
Keywords: School and Educational Psychology; school difficulties; psychologist performance.

Queja escolar y atención psicológico en la red de salud:  
contribuciones para debate

Resumen
Este artículo tiene por objetivo proponer reflexiones sobre la atención a la queja escolar, específicamente la dificultad en el aprendizaje, hecho 
por psicólogos que actúan en la red de Atención Secundaria a la Salud del municipio de Cuiabá, estado de Mato Grosso. El estudio está 
fundamentado en la perspectiva crítica en Psicología y se realizó a partir de una investigación cualitativa en que se busca identificar el significado 
que los profesionales atribuyen a la queja escolar, los abordajes teóricos en que se fundamentan y los instrumentos y metodologías utilizados 
en la práctica. Los resultados corroboran investigaciones ya realizadas en que las quejas escolares constituyen una de las mayores demandas 
recibidas en las unidades de Salud siendo comprendidas como un fenómeno decurrente de problemas del niño, de los padres y de técnicas 
de enseñanza inadecuadas. Los resultados también apuntan para una incompatibilidad entre la propuesta de atención de la red de Atención 
Secundaria a la Salud y la atención a la demanda escolar. 
Palabras clave: Psicología Escolar; dificultades escolares; actuación del psicólogo.
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Introdução
A sociedade do século XXI, estabelecida sob o signo 

dos avanços científicos e tecnológicos, apesar de equipada 
com poderosas engenhocas cibernéticas, sofre com gran-
des e graves problemas decorrentes de um sistema calcado 
na concentração de riquezas e nas contradições sociais. 
Dentre os problemas sociais despontam a exclusão, a vio-
lência, a desigualdade, o preconceito e o fracasso escolar 
que, segundo Bock, Furtado & Teixeira, (2008) produzem 
sofrimento e humilhação social.

O fracasso escolar, compreendido aqui como a não 
aprendizagem de conteúdos escolares e que resulta na 
repetência e na evasão, tem sido considerado como um 
fenômeno complexo, histórico, de grave repercussão na so-
ciedade, gerador de exclusão e discriminação, por deixar um 
grande número de crianças à margem do processo de esco-
larização e, portanto, da sociedade (Souza, 1993; Collares & 
Moysés, 1996; Machado & Souza, 1997; Moysés & Collares, 
1997; Patto, 1990, 2010; Degenszajn, Roz & Kotsubo, 2001; 
Angelucci, Kalmus, & Paparelli, 2004; Lessa & Facci, 2009; 
Checchia, 2010).

No atual contexto, a Psicologia é convocada a olhar 
esses fenômenos sociais sob uma perspectiva que contem-
ple sua contextualização histórica e cultural e a sua trans-
formação. A escolha desta temática surgiu das experiências 
de estágios realizados durante o curso de graduação em 
Psicologia nas escolas de Educação Infantil municipais e no 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), ambos no 
município de Cuiabá, quando reiteradas queixas eram feitas 
sobre as crianças com dificuldades de aprendizagem e que, 
por isso, deveriam ser encaminhadas para tratamento com 
neurologistas, psiquiatras e psicólogos. No CAPSi, inúme-
ros prontuários registravam o encaminhamento de crianças 
pelas escolas com o pré-diagnóstico de “dislexia, distúrbios/
transtornos ou déficit de aprendizagem”. 

O alto número de queixas escolares suscitou nosso 
interesse em saber para onde as crianças eram encaminha-
das e, ao buscarmos esta informação, chegamos à rede de 
Atenção Secundária à Saúde, especificamente as Policlíni-
cas da cidade de Cuiabá.

Para a realização deste estudo, desenvolvemos uma 
pesquisa qualitativa, no ano de 2012, cujo objetivo foi inves-
tigar a prática dos psicólogos que atendem a demanda da 
rede pública em relação à queixa de não aprendizagem no 
Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso e discutir tanto 
o fenômeno quanto a prática desses profissionais para o seu 
enfrentamento.

O referencial teórico adotado repousa na perspectiva 
crítica em Psicologia Escolar, de modo que os pressupostos 
e as diretrizes norteadoras da análise estão ancoradas na 
concepção de homem como um ser ativo, social e histórico, 
que constrói sua existência a partir de suas ações sobre a 
realidade.

Fundamentos Teóricos

O fracasso escolar extrapolou os muros do contexto 
escolar e se tornou um grave problema social ampliando a 
exclusão e o sofrimento ético-político de milhares de bra-
sileiros. No Brasil, os registros estatísticos do PNAD/IBGE 
(Ministério da Educação [MEC], 2011a), referentes ao ano 
2009 e divulgados em 2010, demonstram que a educação 
está longe de ser satisfatória, pois apontam que a taxa de 
analfabetismo é de 2,5%, entre crianças de 10 a 14 anos, e 
de 9,7%, entre jovens de 15 anos ou mais e, ainda, o índice 
de crianças de 10 a 14 anos com mais de dois anos de atra-
so escolar era de 13%.

Ensino 
Fundamental 
anos iniciais

Ensino 
Fundamental
anos finais

Ensino 
Médio

Taxa de 
distorção 
idade-série

Brasil 18,5% 29,6% 34,5%

Mato Grosso 12,9% 24,6% 35,5%

Cuiabá – MT 10,3% 21,1% 31,7%

Taxa de 
abandono

 Brasil 1,8% 4,7% 10,3%

Mato Grosso 0,7% 1,6% 11,2%

Cuiabá – MT 0,5% 1,6% 9,8%

Taxa de 
reprovação

 Brasil 8,3% 12,6% 12,5%

Mato Grosso 3,6% 4,5% 17,2%

Cuiabá-MT 2,5% 4,9% 17,6%

Região 
Norte (2010)

11,4 % 12,3 % 10,6 %

Região 
Nordeste 
(2010)

11,1 % 15,0 % 9,5 %

Região 
Sudeste 
(2010)

5,5 % 10,5 % 13,9 %

Região Sul 
(2010)

6,8 % 14,1 % 14,4 %

Região 
Centro-
oeste (2010)

7,4 % 11,4 % 15,3 %

Tabela 1. Taxas de distorção idade-série, de abandono e de 
reprovação em 2010

Fonte: MEC/INEP/DTDIE (2011)
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No Estado de Mato Grosso, os dados do PNAD/IBGE 
(MEC, 2011b), relativos ao ano 2009 e divulgados em 2010, 
demonstram que a taxa de analfabetismo é de 1,2% entre 
crianças de 10 a 14 anos, e de 10,2%, entre jovens de 15 
anos ou mais. O índice de crianças (10 a 14 anos) com mais 
de dois anos de atraso escolar é de 9,5%.

Em 2010, o Brasil, o Estado de Mato Grosso e o Mu-
nicípio de Cuiabá, de acordo com a fonte MEC/INEP/DTDIE 
(MEC, 2011c), apresentaram os seguintes dados quanto às 
taxas de distorção idade-série, de abandono e de reprovação:

Os dados estatísticos apresentados constituem um 
retrato de que o fracasso escolar é uma realidade na educa-
ção brasileira, tanto que o próprio Ministério da Educação, 
mediante a Secretaria de Educação Infantil e Fundamental 
e, particularmente, do Departamento de Políticas Educacio-
nais, publicou, em 2005, o documento: Elaboração de Polí-
ticas e Estratégias para a Prevenção do Fracasso Escolar 
– Documento Regional, Brasil, intitulado Fracasso Escolar 
no Brasil: Políticas, programas e estratégias de prevenção 
ao fracasso escolar (MEC/SEIF/DPE, 2005). 

Mais recentemente, em 2011, o MEC lançou a pu-
blicação Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental 
– caderno de reflexões -, que aborda as causas do fracasso 
escolar e os desafios das redes de ensino e da comunidade 
na busca de condições favoráveis ao aprendizado desses 
jovens (Correio Braziliense, 2011).

O dicionarista Aurélio (Ferreira, 1986, p. 806) apre-
senta, dentre outras, a seguinte definição para a palavra 
fracasso: “desastre; ruína; perda; mau êxito; malogro”. Ao 
adicionar ao termo fracasso o qualificativo escolar, pode-se 
afirmar que fracasso escolar corresponderia ao mau êxito na 
escola, configurando, sob a ótica tradicional, como a repro-
vação, a não aprendizagem e a evasão escolar. Entretanto, 
o fracasso escolar, no sentido mais abrangente, alcança 
além da reprovação e da evasão, a aprovação com baixo 
índice de aprendizagem, que não está nos dados estatísti-
cos oficiais.   

Para Cordié (1996, citado por Degenszajn e cols., 
2001, p. 107), o fracasso escolar é algo recente, na medida 
em que surge com a instauração da escolaridade obrigatória 
no fim do século XIX e tomou um lugar considerável nas pre-
ocupações dos teóricos contemporâneos em consequência 
de uma mudança radical da sociedade.

Com o advento das ciências, especificamente, das 
ciências psicológicas, essa questão passou a ser analisada 
a partir de uma ótica individualista em que se considera o 
problema como sendo da criança. Para Machado e Souza 
(1997), muitas das dificuldades manifestadas pelos alunos 
tornam-se evidentes no momento do ingresso da criança 
na escola, quer pelas habilidades psicomotoras exigidas, 
quer pela tarefa de adaptação a um ambiente novo, profun-
damente diverso do ambiente familiar. Assim, considera-se 
que a criança seria portadora de dificuldades emocionais e 
conflitos internos que se revelam quando esta toma contato 
com um ambiente desafiador e hostil, como o escolar.

Nesse enfoque, autores como Patto (1990), Souza 
(1993), Machado e Souza (1997), destacam um predomínio 

do modelo clínico no atendimento das questões escolares, 
com total desprezo pelo que se passa na escola, nas rela-
ções ali instituídas, nos problemas decorrentes da relação 
professor-aluno, no histórico da vida escolar do aluno, e, aci-
ma de tudo, com as políticas que determinam e atravessam 
o cotidiano escolar. 

Degenszajn e cols. (2001) assinalam que, de um 
modo geral, as crianças ou jovens que fracassam na escola 
e que são encaminhados para os psicólogos trazem consigo 
a suspeita de deficiências de uma ou de várias funções cog-
nitivas, como alteração da percepção de formas, distúrbios 
da fala, distúrbios da linguagem escrita, dentre outros.

Segundo Angelucci e cols. (2004), diversas pesqui-
sas realizadas no Brasil na década de 80 denunciam essa 
visão, a exemplo das publicações constantes da Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos (INEP), que relatam 
a força da crença de que as crianças com queixa escolar 
encaminhadas para atendimento em serviços de Psicologia 
sofrem as consequências da pobreza, apresentam déficit 
cognitivo, são de famílias desestruturadas, e, ainda, são 
vítimas de carência afetiva.

Outra investigação que corrobora essa crença é a 
pesquisa conduzida por Collares e Moysés (1996), com pro-
fessores e diretores da rede pública em Campinas, Estado 
de São Paulo, demonstrando que 92% dos entrevistados 
acreditavam que o fracasso escolar deve-se a problemas 
emocionais ou neurológicos das crianças e a totalidade 
afirmou que as dificuldades escolares têm como causas pro-
blemas biológicos e de desnutrição. Dessa forma, excluem-
-se das explicações as questões políticas e econômicas do 
fracasso escolar, marginalizando ainda mais a população 
das classes pobres.

Apesar dessas concepções e crenças, a Psicologia, 
atualmente, tem lançado um novo olhar sobre o fenômeno 
do fracasso escolar, buscando uma análise e compreensão 
para além de um caso clínico e individual e fazendo sua arti-
culação com o contexto social, cultural e histórico. 

Checchia (2010) assinala que o movimento crítico em 
Psicologia Escolar foi intensificado a partir dos anos 1970 e 
início de 1980 com a publicação de textos produzidos por 
Maria Helena Souza Patto, entre 1981 e 1984, em que a 
autora denuncia a naturalização e o caráter ideológico pre-
sentes em concepções e práticas no campo da Psicologia. 
Com base nos fundamentos do pensamento marxista e nos 
princípios do materialismo histórico dialético, Patto enfatiza 
a constituição social e histórica dos fenômenos escolares e 
explicita a complexidade de fatos implicados no processo 
educacional, como elementos sociais, históricos, institucio-
nais, políticos e ideológicos. Dessa forma, o pensamento 
crítico envolve a investigação das raízes dos fenômenos 
estudados, em oposição à sua naturalização.

Destacamos que a perspectiva crítica em Psicologia 
Escolar tem como pontos de ancoragem a compreensão do 
homem como um ser ativo, social e histórico, e a desnatu-
ralização do mundo psicológico, opondo-se às concepções 
que apregoam a existência de uma natureza humana, justa-
mente por compreender o indivíduo como ser determinado 
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histórica e socialmente, ou seja, por conceber o homem nas 
suas relações e em seus vínculos sociais, pela sua inserção 
em um contexto social e em um dado momento histórico.

Para Heckert e Barros (2007), a Psicologia pode 
contribuir para a produção de atitudes que dignificam a 
vida produzindo uma política de invenção, calcada em 
uma rede de produção de saberes coletivos que produzem 
intervenções no que está instituído no âmbito do debate 
sobre o fracasso escolar, a fim de que se faça a transição de 
uma concepção de individualização-privatização para uma 
contextualização-coletivização do fenômeno.

Nesse sentido, na atuação frente ao fracasso escolar, 
a abordagem crítica em Psicologia Escolar tem como objetivo 
desenvolver estratégias que possibilitem, ao mesmo tempo, 
a potencialização dos sujeitos envolvidos, a fim de que estes 
tenham condições de se colocarem como protagonistas da 
cena social, e, coletivamente, a construção de mecanismos 
para o enfrentamento dos problemas escolares.

A pesquisa

A escolha das Policlínicas do Município de Cuiabá-MT 
como locus desta pesquisa deveu-se ao fato de serem essas 
unidades um dos serviços em que o atendimento psicológico 
é disponibilizado para a população para o atendimento das 
mais diversas demandas, inclusive, aquelas relacionadas 
com a queixa escolar. 

Assim, a presente pesquisa, de caráter qualitativo, 
foi realizada nas Policlínicas do Município de Cuiabá-MT 
que, na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Saúde, se subordinam à Diretoria de Atenção Secundária 
- Coordenação de Atenção Secundária, compondo a rede 
de organização do modelo considerado de média comple-
xidade na Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (Prefeitura Municipal de Cuiabá, 2011). 

As Policlínicas são unidades institucionais descentra-
lizadas de Saúde que ofertam serviços ambulatoriais espe-
cializados (por agendamento) nos dias úteis e pronto-atendi-
mento (infantil e adulto) em urgência e emergência 24 horas. 
Dentre os serviços de especialidade médica, desatacam-se: 
clínica geral; pediatria; cardiologia; psiquiatria e psicologia 
(Prefeitura Municipal de Cuiabá, s.d.).

Participaram desta pesquisa quatro profissionais – 
psicólogo e psicólogas - que atuam nas quatro Policlínicas 
do município. Utilizamos a entrevista semiestruturada para a 
coleta de dados e, ao final da pesquisa, apresentamos, aos 
profissionais, o relatório final com a análise de dados. Todos 
os participantes aprovaram o relatório.

Resultados e Discussão
Os dados coletados foram analisados a partir das ca-

tegorias: significado que os profissionais atribuem aos pro-
blemas de aprendizagem; abordagem teórica predominante 
no atendimento; instrumentos ou metodologias utilizadas; 

contribuição da Psicologia ao enfrentamento da queixa. Os 
participantes foram denominados aqui de E1, E2, E3 e E4.

Os psicólogos foram unânimes em afirmar que as 
unidades de Saúde têm como uma de suas maiores deman-
das as queixas escolares e, dentre elas, os problemas de 
aprendizagem. Os alunos são encaminhados pelas próprias 
escolas, pela família, pelo Conselho Tutelar e pelos juízes, 
como revelam os seguintes trechos das entrevistas:

Eu recebo demanda, muita demanda de escolas, através da 
própria escola, através da própria família que vem aqui e 
através de Conselho Tutelar, através do juizado... (E1).

Bom, aqui nós recebemos, né? Eu recebo. Até que no 
momento está menos, porque dei uma barrada, né? 
E a queixa é baixo rendimento escolar, problema de 
aprendizagem e hiperatividade... (E2).

 A demanda é bem alta, né?  Eu acredito que fica assim 
em segundo lugar... Primeiro é a espontânea, que os pais 
mesmos que procuram e segundo da escola. Muita demanda 
mesmo. E de toda região de Cuiabá e também do interior... 
(E3).

Eu recebo muitos pacientes que vêm com seus pais, 
avós, tios sempre com um bilhetinho da escola solicitando 
atendimento. Às vezes, nem vem com um papel formal. A 
escola que pede por alguns motivos. Um deles é quando a 
criança não aprende... (E4).

Essas respostas corroboram algumas pesquisas 
(Souza, 1993; Cabral & Sawaya, 2001) que apontam que a 
queixa escolar tem sido uma das queixas mais frequentes fei-
tas aos psicólogos que atendem crianças na área da Saúde. 

No que se refere ao significado que os psicólogos atri-
buem ao fracasso escolar, podemos constatar que os profis-
sionais consideram-no como um fenômeno oriundo de ques-
tões individuais ou problemas biológicos da criança; ausência 
de acompanhamento dos pais e/ou familiares no processo 
de escolarização; baixa condição financeira para custear os 
estudos e, ainda, falta de técnica adequada dos professores. 

Nesse sentido, os resultados obtidos indicam que, 
embora os entrevistados possuam concepções diferencia-
das acerca de suas causas, elas podem ser agrupadas, 
valendo-se da classificação apresentada por Angelucci e 
cols. (2004), predominantemente, nas seguintes formas: 

a) fracasso escolar decorre de problemas psíquicos/
emocionais da criança ou das condições culturais e econô-
micas dos pais e/ou familiares – culpabilização das crianças 
e dos pais/família -, como demonstram as seguintes afirma-
ções dos entrevistados: 

Falta esses pais é monitorarem mais, cercar a criança de 
mais recursos... Eles não têm condições financeiras para 
isso; mas eu acho que um gibi, sabe, é... um jogo que possa 
estimular essa criança, eu acho que têm condições sim. 
(E3).
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Eu procuro ver antes de tudo quando a criança tem 
problemas... Por exemplo, vamos identificar, ele tem um 
problema, ela é disléxica, ela troca letras, ou ela gagueja, 
ela troca os símbolos... Mas, assim o que é que faz com 
que essa criança não queira enxergar, não queira. E, assim, 
já teve um caso de uma criança que chegou num certo 
ponto e ela não ia mais pra frente, ela não aprendia mais. 
Aí eu fui, durante os atendimentos, eu fui descobrir que 
os pais não sabiam mais que aquela série, a quarta série 
da criança. Parece que ela não se permitia passar do pai. 
Era um menino e não permitia saber mais que o pai. Então, 
assim, eu faço uma avaliação e um estudo na área subjetiva 
enquanto sujeito. Não em si no que a escola, na educação 
formal propriamente dita, sabe. O que está limitando essa 
criança que ela não quer ver o mundo, não quer conhecer 
o mundo. Porque você ter acesso aos símbolos, as letras é 
o universo que se abre. E tem muitas crianças que não são 
crianças sem inteligência, de forma alguma, mas tem uma 
dificuldade com os símbolos. Eu recebo muito crianças de 
11, 12 anos que tem essa dificuldade. (E4).

b) fracasso escolar como efeito de técnicas de ensino 
inadequadas ou de falta de atualização dos professores – 
culpabilização do professor –, conforme relatos dos entre-
vistados a seguir transcritos:

Características do fracasso escolar para mim... É..., bem, 
essa falta de atualização... da escola em si, dos professores 
em receber os alunos..., falta da informatização dos dados... 
(E1).

Eu observo em algumas sessões... Até mando escrever, 
fazer ditados, as coisas... observo. Quando vejo que há 
algum problema emocional que está bloqueando alguma 
coisa, aí fica...  Mas, quando eu vejo que não tem, eu 
encaminho, eu devolvo lá e mando a escola dar conta deles... 
É problema assim, acho que é, como te falei, é uma questão 
de alfabetização, da base lá... Aqui, eles choram para vir 
aqui. Diferente de escola que não gostam de ir à escola, não 
gostam de escrever. Porque para uns a escola é chata. É 
chata a escola. Não é atrativa, não tem nada. Não é atrativa, 
é aquela coisa de reproduzir. Passa no quadro, escreve, 
passa no quadro, escreve, passa no quadro, escreve... (E2).

Os relatos acima estão marcados pela concepção de 
que a maioria dos casos de fracasso escolar está associada 
à falta de atualização dos professores, da escola que não é 
atrativa, inclusive, é considerada “chata pelas crianças”, à 
ausência de formação de base no processo de alfabetização, 
remetendo, assim, ao entendimento de que a gênese do fenô-
meno se assenta nas técnicas de ensino inadequadas. 

Angelucci e cols. (2004) ainda se reportam a uma 
terceira classificação acerca do enquadramento do fracasso 
escolar, que é considerá-lo como questão institucional, em 
que há culpabilização da escola pela sua falta de estrutura. 
Porém, neste estudo, não foi identificada nenhuma resposta 
que correspondesse a essa concepção.

Ressaltamos que um dos entrevistados afirmou que 
o fracasso escolar é uma questão social, ao pontuar que: 
“No meu modo de ver, é uma questão social que tá fora do 
orgânico, mas é social. É uma questão social mesmo.”  (E1).

A Psicologia, em uma perspectiva crítica, como as-
severa Patto (2010), ao examinar o fracasso escolar, tem 
procurado sair da instância do individual, do particular, e tem 
buscado na esfera social, nas relações de classes, explica-
ções para o fato de uma grande parcela de crianças de uma 
classe menos favorecida não se apropriar dos conhecimen-
tos escolares. O fracasso escolar somente pode ser com-
preendido como processo psicossocial complexo. Esclarece 
a autora que o processo social de produção do fracasso se 
realiza no cotidiano da escola.

Nessa mesma linha de entendimento, Facci (1991, 
citada por Lessa & Facci, 2009) ressalta que a redução das 
questões educacionais somente à sua dimensão psicológica 
tem fracassado na tentativa de uma explicação mais ampla 
sobre a complexidade do processo educacional e sua re-
lação com a sociedade.  Nesse sentido, a autora assevera 
que a crise da escola e seus insucessos são decorrentes da 
crise da sociedade capitalista, pois esta explica o fracasso 
da mesma forma com que a burguesia analisa o real.

A respeito da atuação dos psicólogos, especificamen-
te no que se refere à abordagem teórica adotada, os resul-
tados evidenciam que os entrevistados fundamentam-se, de 
forma unânime, na psicanálise. Porém, um dos entrevistados 
relatou: 

...enxergar a dinâmica da criança e da família da criança, 
eu incluo a família da criança no trabalho que eu faço, 
na medida em que eles estão próximos. Às vezes, é..., já 
veio até professores conversar comigo... Mas eu tenho 
uma leitura da história da criança, né? Historia orgânica, 
as vivências que a criança tem... Então, não diria que é 
puramente psicanalítica a minha abordagem, assim... Eu já 
enxergo a criança inserida num contexto histórico. É levo em 
consideração e tem que ser levado em consideração essa 
parte da história da criança... (E1). 

Esse participante refere-se à importância de conhe-
cer e de se considerar a história da criança no atendimento, 
afirmação que gerou algumas questões: A que história o pro-
fissional se refere? Seriam consideradas apenas a história 
clínica da criança e a história de sua família? Qual contexto 
seria analisado? Ou seriam considerados a história escolar 
da criança e o seu contexto escolar?

Patto (2010) aponta que o fracasso escolar deve ser 
compreendido como parte integrante da vida na escola e esta 
como expressão das formas que a vida assume na socieda-
de que a contém. Dessa forma, assim como Patto (2010) e 
Machado (2000), compreendemos que mais do que a história 
de vida da criança, o que pode nos fornecer pistas sobre as 
circunstâncias em que ela não aprende é sua história escolar, 
com todos os fatos e pessoas que dela participam. 

Relativamente ao uso de instrumentos e às metodo-
logias utilizadas, os dados coletados demonstram que os 
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profissionais atendem as crianças por meio da escuta indi-
vidualizada, utilizando-se da associação livre, ludoterapia, 
desenhos e, de um modo geral, não costumam utilizar testes 
psicológicos. Apenas um dos entrevistados (E3) referiu-se 
à aplicação do HTP. Assim, os psicólogos utilizam-se de 
técnicas que possam facilitar o diálogo com a criança e a 
compreensão dos aspectos emocionais que possivelmente 
estejam dificultando a aprendizagem escolar.

Os participantes, de um modo geral, não costumam 
fazer laudos ou pareceres para as escolas, por entenderem 
que essa é uma forma de rotular o aluno no contexto escolar 
e que a emissão desses documentos seria prejudicial para o 
desenvolvimento da criança, gerando sua exclusão e isola-
mento social, como revelam nas seguintes respostas:

...Quando é pra se queixar da criança todo mundo assina, vem 
a assinatura desde a merendeira,... Então, a gente percebe 
que é só rotulando, sabe, só rotulando, só estigmatizando 
aquela criança. E eles costumam muito pedir um parecer pra 
você. E normalmente eu não... Eu recuso. Porque a gente 
tem a experiência de que esses pareceres, esses laudos 
que eles querem é pra taxar a criança, sabe, não vai adiantar 
nada pra eles,... não vai resolver nada. É pra taxar: ‘Ah! 
Aquele ali é hiperativo’, ‘ah, aquele ali lembra?, é o hiperativo 
que a psicóloga falou’... Então, assim, eu normalmente, eu 
não gosto de encaminhar parecer pra escola não... (E3).

Olha as escolas... a mãe sempre me aparece aqui pedindo 
um laudo. Eu explico para mãe que quem pede laudo é o 
juiz... Que a gente procura não por um rótulo na criança que 
está em constante desenvolvimento... Se a criança tem um 
comportamento este ano não quer dizer que o ano que vem 
ela vai ter. Então, assim, que eu procuro fazer um papel para 
a escola, um relatório de atendimento informando que ela 
esteve tal dia, que foi acolhida naquele dia, que ela veio 
tantas vezes, que ela apresentou problema de leitura ou 
alguma coisa, que está sendo trabalhado o histórico familiar 
dela, que houve uma separação na família... Mas, assim, 
não colocando, não classificando essa criança dentro de um 
padrão que possa comprometer o desenvolvimento dela ou 
até mesmo servindo como um isolamento social dela dentro 
da escola. (E4).

Destacamos que as manifestações desses profis-
sionais estão contempladas em uma perspectiva crítica em 
Psicologia Escolar, a qual tem entendido que a presença de 
laudos psicológicos nas escolas, particularmente nas uni-
dades públicas, costuma funcionar como mecanismo para 
estigmatizar as crianças das classes populares, rotuladas 
como portadoras de deficiências biopsicológicas, constituin-
do-se como meio de exclusão social. 

Os entrevistados confirmam o entendimento de Patto 
(1997) exposto em artigo que faz uma crítica à psicometria 
de que “encaminhar para diagnóstico os alunos que não cor-
respondem às expectativas de rendimento e de comporta-
mento que vigoram nas escolas é um anseio de professores, 

técnicos e administradores escolares” (p.47), mas que, sua 
elaboração podem chegar a se constituir em “crime de lesa 
cidadania” (p. 47). 

Entretanto, a partir dos discursos acima transcritos, 
observamos que esses psicólogos parecem frustrar as 
expectativas dos profissionais das unidades escolares, na 
medida em que não fazem uso de testes e, em consequên-
cia, não costumam emitir laudos ou pareceres psicológicos 
sobre as crianças atendidas. 

Ao se recusarem a exercer essa função de diagnos-
ticar as crianças e de emitir laudos psicológicos, esses pro-
fissionais corroboram os estudos realizados por Patto (1997) 
no sentido de que:

 ... os testes se transformem em artimanha do poder, que 
prepara uma armadilha para a criança, que acaba vítima 
de um resultado que não passa de um artefato da própria 
natureza do instrumento e de sua aplicação, situação tanto 
mais verdadeira quanto mais o examinando for uma criança 
pobre e portadora de uma história de fracasso escolar 
produzido pela escola. (p. 51).

No que diz respeito à contribuição da psicologia fren-
te ao fracasso escolar, todos os entrevistados consideram 
que os psicólogos podem auxiliar no enfrentamento desse 
fenômeno; porém, a maioria reconhece que é necessária a 
presença do profissional da psicologia no contexto escolar, 
para trabalhar essa e outras demandas escolares em con-
junto com os professores, gestores, alunos, pais/familiares:

Eu acho que tem que o psicólogo tem que estar trabalhando 
na escola junto com os professores, diretores para fazer essa 
mudança, até auxiliando também os professores... Acho que 
tem que fazer um trabalho em conjunto. Porque não adianta 
fazer separado, porque a criança é uma só, então tem que 
fazer um trabalho em conjunto, não adianta ser separado. 
‘Ah, esse aqui vai alfabetizar, ah, vai para o psicólogo... (E2).

Eu acredito que tem contribuído sim,... através, por 
exemplo,... nós temos uma análise crítica dessa demanda... 
medicamentalização,... e nós temos propostas... de 
melhoras na educação, nós fizemos reflexões junto dos 
professores. Os professores se utilizam e escutam com 
atenção o que a gente tem a propor,... às vezes, são coisas 
simples de uma criança que os professores precisam ouvir 
de nós mesmos enquanto profissionais... Propor reflexões... 
junto aos professores. Eu penso que... os professores 
estão carecendo das nossas intervenções dentro da 
escola. Carecendo, assim, porque a escola está padecendo 
mesmo... Aquele jogo de empurra mesmo, não é da família, 
não é da escola, não é da família, não é da escola... Mas 
então é de quem? É da família e da escola. (E1).

Os participantes da pesquisa compreendem o quan-
to um laudo pode prejudicar uma criança na escola e servir 
apenas para justificar a exclusão da qual esta já é vítima. 



123

Também compreendem o caráter dinâmico da vida escolar, 
quando afirmam que a criança pode ter um comportamen-
to neste ano e outro no ano seguinte. Além disso, afirmam 
a necessidade da presença do psicólogo na escola para 
refletir junto com os professores as questões dos alunos e 
os problemas escolares, mas realizam com as crianças um 
atendimento clínico individual. Como compreendemos esse 
paradoxo? 

A natureza das Policlínicas é de prestar um atendi-
mento especializado. O psicólogo que atua em Policlínica 
precisa atender demandas peculiares à sua condição de 
unidade de Saúde de atenção secundária, que oferece 
atendimento no modelo clínico, realizado em sessões indi-
viduais, inclusive, com obrigatoriedade de cumprimento de 
quantidade, metas e número de atendimentos, conforme 
relato de um dos entrevistados: “É eu faço um trabalho de 
clínica e também de orientação... É clínico... Aqui tem que 
ser 40 minutos, você tem que atender. Você é obrigada a 
atender oito pacientes por dia. É obrigado.” (E2).

A contribuição da psicologia para o enfrentamento 
do fracasso escolar perpassa por um esforço que deve 
ser coletivo, a partir da construção de projetos coletivos, 
que rompam com as explicações que situam as origens 
dos problemas educacionais no aluno e/ou em sua família. 
Pareceu-nos que os profissionais entrevistados querem fa-
zer isso e, de alguma forma, acreditam nessa proposta de 
trabalho, mas o fato de atuarem em um serviço de atenção 
secundária à Saúde os impede. 

Com efeito, os dados coletados evidenciam que 
essas unidades, em virtude de sua finalidade precípua de 
prestação de serviços de Saúde de nível secundário, não 
possuem estrutura para atender às demandas escolares 
que requerem o conhecimento do contexto escolar em que a 
criança está inserida. Dessa forma, se por um lado a teoria 
nos ensina que não se deve patologizar a queixa e que o 
atendimento clínico é inadequado para as demandas esco-
lares, por outro, é necessário compreender as limitações de 
atendimento à queixa escolar na rede de Saúde. Os psicó-
logos entrevistados apontam a necessidade de interlocução 
com a escola, mas esta não é uma proposta viável para o 
tipo de atendimento para o qual são contratados e que, por 
dever institucional, devem realizar nas unidades de Saúde. 
Assim, o fato dessas crianças serem encaminhadas para 
as Policlínicas que compõem a rede de atenção secundária 
traz em si contradições, visto que tais unidades visam justa-
mente o tratamento de doenças já instaladas.

Um dos entrevistados descreveu o papel das uni-
dades de saúde, ao pontuar que: “Policlínica é atenção 
secundária,... já é mais voltado a um modelo onde algo já 
aconteceu, algo tem que se fazer diante daquilo.” (E1).

Outro participante também apresentou seu entendi-
mento sobre a atuação do psicólogo nas unidades de saúde 
em demandas escolares, asseverando que essas institui-
ções caracterizam-se por ser um locus para cuidar da saúde 
dos usuários, de modo que, na sua concepção, não são um 
local adequado para tratar de questões escolares.

No entanto, onde eu trabalho, onde acontece na policlínica 
é um local para cuidar de saúde. Não seria um local. Então, 
assim eu coloco isso sempre para os familiares, para os pais 
da criança que, lá na policlínica, é um local de saúde mental; 
de problemas com criança que está depressiva, a criança 
não come, não dorme. Não é, não seria um local indicado 
para tratar problemas escolares. (E4).

Concordamos que as Policlínicas, de fato, não são 
espaços próprios para o atendimento de crianças com quei-
xas escolares porque, como dito alhures, as Policlínicas 
compõem a rede de organização do modelo de Atenção Se-
cundária à Saúde que objetiva o tratamento especializado e 
a reabilitação. Assim, a função institucional das Policlínicas, 
como unidade de Saúde, por si só, retira-lhes a possibili-
dade de oferecer atendimento adequado à queixa escolar. 
Isso equivale a dizer que a atuação dos psicólogos frente 
às queixas escolares, nesse contexto, fica bastante restrita 
pelas condições institucionais e estruturais em que estão 
inseridos. 

Justamente a respeito dessa atuação dos psicólogos 
nas demandas escolares, um importante dado foi colhido 
correspondente ao entendimento e à conduta de um dos 
profissionais entrevistados que, enfaticamente, afirmou 
que não atende à esse tipo de queixa, por não considerá-la 
demanda da Psicologia, mas da psicopedagogia, como se 
infere de sua entrevista:

Então, pra mim, déficit de aprendizagem, baixa 
concentração, raciocínio lento... Enfim essas questões 
todas, memória,... no caso de déficit de aprendizagem,... 
é caso para psicopedagogo. Se eu perceber que não tem 
nada de fundo emocional... Então, assim, se eu percebo que 
a queixa daquele responsável da criança foca na... de déficit 
de aprendizagem. Se fica só ali,... não tem mais nenhuma 
coisa associada, eu encaminho... Porque eu não cuido. Eu 
não estudei psicopedagogia. Eu fiz Psicologia... Eu, eu cuido 
de emoções,... de conflitos, de traumas,... É, assim de... 
alguns transtornos psíquicos, a gente trata também... Então, 
assim, não déficit de aprendizagem. Eu não estudei cinco 
anos para ensinar uma criança a ler e a escrever. Então, 
essa não é a minha função e eu não desenvolvo isso. (E3). 

Este posicionamento levanta questões importantes 
para reflexão. De alguma forma, o entrevistado revela que a 
criança com problemas escolares precisa de um profissional 
que saiba conteúdos escolares e, realmente, os psicólogos 
não sabem ensinar a ler, a escrever, a calcular, já que essas 
atividades não fazem parte da formação e nem prática do 
profissional da Psicologia. Neste caso, os problemas escola-
res deveriam ser resolvidos por profissionais que compreen-
dem como funciona o processo de aprendizagem da leitura, 
escrita, cálculo.

Ao fazer tal afirmação, o profissional anuncia que 
os problemas escolares devem ser resolvidos por pessoas 
que sabem sobre os processos de escolarização. Acredi-
tamos que esse é um fato incontestável. Porém, importa 
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considerarmos, também, que o processo de aprendizagem, 
nas escolas, extrapola a aprendizagem de conteúdos, ele é 
atravessado por outras questões como o próprio currículo, 
a relação entre os pares, o funcionamento, a hierarquia, as 
emoções, o preconceito, o trabalho do grupo de profissio-
nais. Estas e outras questões acabam definindo o espaço 
escolar e produzindo situações de sucesso e de fracasso 
dos alunos e dos profissionais. Nessa perspectiva é que os 
psicólogos podem e devem se inserir, compreendendo e 
transformando esse contexto.

Todavia, valendo-se dos estudos de Moysés e 
Collares (1997), essa inserção do psicólogo no contexto 
escolar deve ser permeada pela compreensão de que a 
barreira imposta, cultural e politicamente, às possibilidades 
de desenvolvimento das crianças é que deve ser objeto 
de análise, na busca por modos de enfrentamento e supe-
ração, e não o seu produto - a diferença construída entre 
crianças - transformado em mais uma justificativa para a 
desigualdade social. Essa desigualdade, essas diferenças 
de possibilidades de pensamento, enfim, a barreira imposta 
não são fenômenos naturais, não pertencem ao mundo da 
natureza, mas ao mundo dos homens. A naturalização da 
desigualdade imposta aos homens requer o ocultamento da 
discriminação racial, social ou de gênero, sob a aparência 
de conhecimento científico, alicerçado no campo da Biologia 
e, mais especificamente, na genética. 

Nesse sentido, abrem-se possibilidades para novas 
investigações e discussões acerca do tema com base em 
outras vertentes teóricas, a exemplo da ótica dos estudos 
culturais, segundo a qual, como assinala Stuart Hall (1997a 
e 1997c, citado por Costa, Silveira e Sommer, 2003), as so-
ciedades capitalistas são lugares de desigualdade no que 
se refere a etnia, sexo, gerações e classes, sendo a cultura 
o locus central em que são estabelecidas e contestadas tais 
distinções. De igual modo, a discussão iniciada neste artigo 
pode ser objeto de estudo sob a perspectiva da Sociologia 
da Educação de Pierre Bourdieu, cuja maior contribuição, 
como assinalam Nogueira e Nogueira (2002), foi estabelecer 
as bases para um rompimento frontal com a ideologia do 
dom e com a noção moralmente carregada de mérito pes-
soal. A partir de Bourdieu tornou-se praticamente impossível 
analisar as desigualdades escolares, simplesmente, como 
frutos das diferenças naturais entre os indivíduos.

Considerações Finais
O percurso deste estudo nasceu da intenção de com-

preender a prática dos psicólogos que atendem, na rede de 
atenção secundária à Saúde, a demanda da rede pública de 
Educação em relação às dificuldades de aprendizagem, no 
Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a fim de abrir 
mais um campo para discussão e problematização da prática 
psi, e, ainda, de propiciar a reflexão em torno do compromis-
so que o profissional da Psicologia, à luz da vertente crítica 
em Psicologia Escolar, deve assumir para a transformação 

das relações sociais ainda marcadas pela exclusão, pelo 
sofrimento ético-político e pela humilhação social.

O interesse em compreender a atuação do psicólogo 
frente ao fenômeno do fracasso escolar surgiu da consta-
tação de que, nos contextos socioeducativos, ainda preva-
lecem pensamentos e práticas que tendem a estigmatizar 
e “patologizar” a criança que apresenta dificuldades no 
processo de aprendizagem, que é tida como portadora de 
algum “transtorno mental”, por isso, deve ser devidamente 
avaliada, diagnosticada e tratada por médicos e psicólogos, 
inclusive, deve ser submetida a tratamento medicamentoso 
e psicoterápico.

Com este estudo foi possível conhecer as concep-
ções que os profissionais da Psicologia têm acerca do 
fracasso escolar, identificar as contradições existentes nos 
discursos que surgem a partir do olhar da saúde sobre essa 
queixa, bem como conhecer a forma de atuação profissional 
e as contribuições da Psicologia no enfrentamento desse 
fenômeno.

Os resultados demonstraram que as queixas escola-
res constituem uma das maiores demandas recebidas nas 
unidades de Saúde na cidade de Cuiabá; que os psicólo-
gos consideram que o fracasso escolar decorre de diversas 
causas, as quais perpassam por problemas individuais da 
criança, por questões decorrentes de sua situação familiar 
ou por técnicas de ensino inadequadas; que o fracasso es-
colar é entendido e tratado sob a perspectiva do olhar da 
Saúde, sem interlocução com a escola; que a atuação dos 
psicólogos está, basicamente, fundada na abordagem psi-
canalítica, no modelo clínico, de atendimento individual, com 
uso raro de testes psicológicos. 

Porém, um dado importante capturado neste estudo 
que merece realce diz respeito ao fato de que o atendimento 
nas Policlínicas, inicialmente, somente pode oferecer um 
olhar da Saúde para a Educação e que, nesse espaço da 
unidade de Saúde, tem-se poucas possibilidades de fazer 
algo diferente, dada a dificuldade ou inexistência de intera-
ção com a escola. Mesmo assim, os psicólogos se propõem 
a um atendimento sem laudos, sem diagnósticos, para não 
rotular mais ainda a criança, que imaginam já estar margina-
lizada na escola. 

Nesse sentido, o estudo realizado permitiu compre-
ender, a partir de seu referencial teórico, que o desafio que 
se coloca para os psicólogos das Policlínicas frente ao fra-
casso escolar é de grande monta, na medida em que são 
chamados a atender uma demanda da Educação com os 
aparatos e a estrutura peculiares de um contexto de Saúde, 
o que não lhes oferece condições de transcender a dimen-
são subjetiva no sentido de compreendê-la no seu contexto 
escolar, social, histórico e cultural. 

Acreditamos que, dada a complexidade das questões 
que envolvem o atendimento às queixas escolares nas Po-
liclínicas, as discussões aqui tecidas constituem apenas um 
estímulo para ensejar o seu aprofundamento ou a realização 
de novas investigações que possibilitem a reinvenção de 
práticas psi comprometidas com a luta ética pela superação 
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das desigualdades sociais geradoras de fracassos e insu-
cessos na escola e fora dela. 
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Resumo
A presente pesquisa visou levantar evidências de validade relativa à análise da estrutura interna dos itens de uma escala de estilos de 
aprendizagem, bem como identificar os estilos de aprendizagem desses alunos. Participaram 565 alunos dos 3° ao 9° anos do ensino fundamental 
público do estado do Paraná. Utilizou-se uma Escala de Avaliação de Estilos de Aprendizagem, com 80 itens, aplicada coletivamente. A análise 
fatorial, por componentes principais e com rotação varimax, indicou estrutura de quatro Dimensões para a escala. As Dimensões se agruparam 
da seguinte forma: Dimensão 1 – Condições ambientais e condições pessoais, com 22 itens; Dimensão 2 – Condições sociais, com 11 itens; 
Dimensão 3 – Condições instrumentais, com 11 itens e Dimensão 4 – Condições de atividade; os itens desta dimensão não se agruparam do 
modo esperado, por isso novos estudos deverão ser realizados, visando o refinamento do instrumento. As condições ambientais e pessoais 
foram os estilos predominantes nesta amostra.
Palavras-chave: Aprendizagem; estilos cognitivos; avaliação psicológica.

Learning styles measurement for Elementary Education
Abstract 
This research aimed to collect evidence of validity on the analysis of the internal structure of items in a range of learning styles and to identify 
learning styles of these students. About 565 students in the 3rd to the 9th years of elementary school public participated in the state of Paraná. 
We used a Learning Styles Assessment Scale with 80 items, applied collectively. Factor analysis by principal and varimax rotation components, 
are divided in four structure dimensions for scale. The dimensions are grouped as follows: Dimension 1 - Environmental conditions and personal, 
with 22 items; Dimension 2 - Social conditions, with 11 items; Dimension 3 - instrumental conditions, with 11 items and size 4 - Conditions of 
activity; the items in this dimension not grouped in the expected manner, so further studies should be conducted, aimed to refining the instrument. 
Environmental and personal conditions were the predominant styles in this sample.
Keywords: Learning; Cognitive styles; Psychological assessment.

Medida de estilos de aprendizaje para la enseñanza fundamental
Resumen
La presente investigación tuvo por objetivo levantar evidencias de validad relativa al análisis de la estructura interna de los ítems de una escala 
de estilos de aprendizaje, así como identificar los estilos de aprendizaje de esos alumnos. Participaron 565 alumnos de los 3er al 9° curso de 
la enseñanza básica pública del estado de Paraná. Se utilizó una Escala de Evaluación de Estilos de Aprendizaje, con 80 ítems, aplicada 
colectivamente. El análisis factorial, por componentes principales y con rotación varimax, indicó estructura de cuatro Dimensiones para la escala. 
Las Dimensiones se agruparon de la siguiente forma: Dimensión 1 – Condiciones ambientales y condiciones personales, con 22 ítems; Dimensión 
2 – Condiciones sociales, con 11 ítems; Dimensión 3 – Condiciones instrumentales, con 11 ítems y Dimensión 4 – Condiciones de actividad; 
los ítems de esta dimensión no se agruparon del modo esperado, por eso nuevos estudios deberán ser realizados, visando el refinamiento del 
instrumento. Las condiciones ambientales y personales fueron los estilos predominantes en esta muestra.
Palabras clave: Aprendizaje; estilos cognitivos; evaluación psicológica.
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Introdução
A aprendizagem pode ser concebida como uma ação 

contínua que abarca aspectos como ambiente, emoções, 
valores e constante aprimoramento. Pozo (1996) discute 
que o desafio da aprendizagem está na habilidade do sujeito 
representar mentalmente a realidade de modo a poder ope-
rar sobre ela. Nessa direção, pode-se dizer que a aprendiza-
gem é um processo mental complexo que depende de uma 
diversidade de fatores para que se efetive. 

Dentre as concepções acerca da aprendizagem, há 
aquelas que consideram que as estruturas neuronais traba-
lham em conjunto de modo a favorecer ou potencializar o 
aprendizado. Essas estruturas são responsáveis por receber 
e analisar os estímulos externos, visando a interação com os 
conhecimentos prévios já armazenados na cognição. Des-
se modo, a busca por informações já conhecidas a fim de 
organizar novas informações faz da mente um processador 
(Woolfolk, 2000). 

Autores como Sternberg (2000) consideram que a 
aprendizagem se concretiza quando há um processamento 
profundo de alguma nova informação. Nesse processo, as 
contingências ambientais são as promotoras da estimulação 
do raciocínio; assim sendo, quando uma nova informação 
é adquirida e armazenada na memória inicia-se o proces-
samento mental. A memória pode ser compreendida como 
tendo diversas estruturas mentais ou processadores que 
seriam responsáveis pelos armazenamentos sensorial, da 
memória de trabalho e de longa duração.

Para Dembo (1988), Hannon e Daneman (2001) 
e Nori e Giusbert (2006), o armazenamento sensorial é 
responsável por preservar a informação até que esta seja 
transferida para a memória de trabalho. Na memória de 
trabalho a informação é codificada e armazenada por um 
curto período de tempo, até que seja enviada à memória 
de longa duração, que por sua vez, deve arquivar as novas 
informações de modo que todas as ocasiões em que o sujei-
to necessite acessar essas informações, elas possam estar 
disponíveis à recuperação.

No contexto formal de ensino é possível observar 
variados padrões de aprendizagem do aluno em atividades 
que envolvem leitura,  compreensão de textos e tarefas. 
Esses padrões podem apresentar características que en-
volvem tanto o processamento profundo quanto o processa-
mento mais superficial da informação (Gomes, 2011). Cabe 
destacar que além dos aspectos cognitivos envolvidos no 
processamento, há também as peculiaridades pessoais de 
cada indivíduo, sendo que estas também podem influenciar 
o modo como ocorre a aquisição do conhecimento. 

Zhang e Sternberg (2005) ponderam que a maneira 
preferencial de processamento da informação e realização 
das tarefas, isto é, o perfil de processamento envolvido pode 
ser considerado estilo intelectual. Para os autores, um es-
tilo intelectual é composto por fatores cognitivos (a tarefa 
de processar a informação está ligada a alguma função da 
cognição humana), afetivos, (o modo de se lidar com uma 
tarefa envolve sentimentos e sensações sobre a tarefa), 

fisiológicos (a informação sofre influência do modo como 
os nossos sentidos recepcionam e interpretam essa infor-
mação), psicológicos (dependente dos crivos psicológicos 
estabelecidos na relação com o meio) e sociológico (sofre 
influência da sociedade e consequentemente de sua forma 
de pensar). 

Nessa mesma direção, é possível encontrar na lite-
ratura científica sobre os estilos de aprendizagem autores 
como Felder (2002), Felder e Spurlin (2005) e Litzinger, Lee, 
Wise e Felder (2007) que convergem para o entendimento 
que o modo preferencial de recepção e processamento da 
informação no contexto da aprendizagem pode ser denomi-
nado como estilo de aprendizagem. Concepção com certa 
semelhança também está presente nas publicações de 
Alonso, Gallego, e Honey (2002), Biggs, Kember, e Leung 
(2001), Cantwell e Moore (1998), Holland (1985) e Kolb 
(1984), dentre outros. 

Contudo, embora exista o entendimento do estilo de 
aprendizagem como permanecendo ligado à natureza do 
processamento intelectual humano, ainda há incoerências 
no que tange à terminologia empregada. Tal fato é aborda-
do por Zhang e Sternberg (2005) quando argumentam que 
a expressão estilos, empregada em diversas publicações, 
pode ser considerada geral. Não há uma única classificação, 
o que existe são variações na expressão, quais sejam, estilo 
de resolução problemas, estilo de processamento superficial 
e profundo, estilo de manejo de tempo, estilo de tomada de 
decisão para resolução de problemas, estilo da mente, estilo 
perceptual, estilo de pensamento, estilo intelectual, estilo 
cognitivo, estilo de aprendizagem, dentre tantos outros. 

Zhang e Sternberg (2005) acrescentam que há uma 
diversidade de teorias e modelos sobre os estilos e dessa 
variação também se derivaram as expressões empregadas 
para os estilos. Os estilos por serem considerados multidi-
mensionais, permitiram diferentes autores estabelecessem 
um perfil característico para cada estilo (fator/dimensão) 
encontrada em seu instrumento. Posto isto, a literatura cien-
tífica sobre estilos é permeada por discrepâncias no modo 
como se compreende este construto.

Em síntese, é possível considerar que quando o 
comportamento envolve o processamento cognitivo e o per-
fil deste, estariam sendo trabalhados os estilos intelectuais 
ou estilos cognitivos, isto é, o perfil preferencial do proces-
samento, considerados equivalentes a traços de comporta-
mento/personalidade. Um traço de comportamento/persona-
lidade caracterizaria o funcionamento do sujeito, como por 
exemplo pessoas com um comportamento mais autônomo 
teriam um estilo autônomo, uma pessoa com melhor pro-
cessamento visual, teria um estilo visual predominando em 
suas ações, uma pessoa poderia ter um funcionamento mais 
pragmático, portanto, um estilo pragmático e assim por dian-
te (ver Alonso & cols, 2002; Zhang & Sternberg, 2005).

Sob essa perspectiva, as investigações realizadas 
por Santos, Sisto e Martins (2003) indicaram que pode haver 
tendências diferenciadas no modo como as pessoas apren-
dem, conhecidas como estilos cognitivos (ou estilos intelec-
tuais). Os estilos cognitivos refletem o automonitoramento 
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do processo de aprender (funcionamento metacognitivo); 
por meio deles os indivíduos conseguem organizar e con-
trolar tanto o processamento da informação como também 
as respostas emocionais. Assim sendo, os estilos cognitivos 
integrariam tanto os aspectos cognitivos quanto os afetivos 
envolvidos na aprendizagem. Os autores consideram, tam-
bém, que os estilos cognitivos teriam o papel de mediadores 
entre a habilidade cognitiva e as características de compor-
tamento/personalidade do sujeito. Desse modo, os estilos 
cognitivos discriminariam o limite entre os elementos da cog-
nição e as características de comportamento/personalidade.

Acredita-se, contudo, que aspectos ou ações mais 
simples também estão relacionados à preferência do sujeito 
e, dessa forma, podem interferir no processo de aprendiza-
gem. Dentre eles, pode-se citar o tempo dedicado ao estu-
do, o estudar com barulho ou silêncio, recursos empregados 
para aprender, condições pessoais do aprendiz, condições 
da socialização entre pares na realização das atividades, 
bem como características da tarefa a ser aprendida (Santos 
& Mognon, 2010). De forma metafórica, imaginando-se uma 
fruta, poder-se-ia considerar os estilos intelectuais ou cog-
nitivos como sendo a polpa e os estilos de aprendizagem 
como sendo a casca. 

Sob essa perspectiva, pode-se dizer que não existe 
um quantum negativo ou positivo em relação aos estilos 
de aprendizagem (Santos & Mognon, 2010). Constata-se, 
contudo, a prevalência de estilos que se diferenciam entre 
os escolares, isto quer dizer que um determinado perfil ou 
estilo para aprender não possui maior ou menor valor em 
relação ao outro. Com base nesse entendimento os educa-
dores devem buscar a promoção do desenvolvimento dos 
diferentes estilos de aprendizagem nas situações de ensino 
em detrimento de privilegiarem determinados tipos de esti-
los. Assim, com o conhecimento sobre a diversidade acerca 
dos estilos de aprendizagem, os alunos poderiam monitorar 
melhor o próprio aprendizado, favorecendo uma otimização 
na aquisição do conhecimento. 

Em âmbito nacional há que se citar os estudos de 
Gomes, Golino, Pinheiro, Miranda, e Soares (2011) e Go-
mes (2013) que buscaram validar a Escala de Abordagens 
de Aprendizagem (EABAP). As pesquisas foram realizadas 
com estudantes brasileiros do ensino fundamental e médio 
e, embora bem desenvolvidas, foram baseadas no modelo 
de processamento profundo e superficial, proposição teórica 
que difere da compreensão trazida na presente pesquisa.

Face ao apresentado, fica evidenciada a importância 
de se estudar os estilos de aprendizagem em âmbito nacio-
nal. No entanto, com o entendimento de que os estilos de 
aprendizagem diferem dos estilos intelectuais ou cognitivos 
por terem uma característica de menor profundidade (mas 
não de menor importância) no aprendizado, não foram recu-
perados, no contexto nacional, estudos sobre instrumentos 
de medida que se pautam nessa concepção. Há 16 anos 
atrás, Bariani, Sisto e Santos (2000) construíram uma escala 
para avaliar os estilos cognitivos, tendo por base o entendi-
mento do estilo cognitivo como sendo algo mais relacionado 
ao traço de personalidade, concepção diferente, portanto, 

da apresentada no presente trabalho para o entendimento 
dos estilos de aprendizagem.

Na literatura internacional há diversas de publicações 
que trazem diferentes formas de avaliação desse construto. 
Dentre os instrumentos pesquisados, apresentados em or-
denação cronológica, estão o Learning Style Inventory - LSI 
de Kolb’s (1976), o Self-Directed Search - SDS de Holland 
(1985), o Kirton Adaption-Innovation Inventory - KAII de 
Kirton (1987), o Style of Learning and Thinking - SOLAT de 
Torrance, McCarthy e  Kolesinski (1988), o The Myers-Briggs 
Type Indicator - MBTI de Myers e McCaulley (1988), o Study 
Process Questionnaire - SPQ (Biggs’s, 1987; 1992), o Stu-
dying Inventory de Wilson, Smart e Watson (1996), o Strate-
gic Flexibility Questionnaire de Cantwell e Moore (1998), o 
Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F de Biggs, Kember 
e Leung (2001), dentre outros. 

Tendo em vista a carência de instrumentos e de pes-
quisas brasileiras que focaram os estilos de aprendizagem e 
diante das considerações apresentadas, o presente estudo 
visou identificar evidências de validade relativa à análise 
da estrutura interna dos itens de uma escala de estilos de 
aprendizagem direcionada a estudantes do ensino funda-
mental. Também foram identificados os estilos de aprendiza-
gem predominantes nos estudantes participantes. 

Método

Participantes

Os participantes do presente estudo foram alunos do 
ensino fundamental, do 3° ano ao 9° ano, totalizando 565 
estudantes provenientes de escolas públicas estaduais e 
municipais de três cidades do estado do Paraná. O gênero 
feminino representou 47,8% (n=270) e o masculino 52,3 % 
(n=295). A idade média dos estudantes foi de 10 anos e 2 
meses (DP=1,68), sendo a idade mínima 7 anos e máxima 
de 17 anos.

Instrumentos

O instrumento utilizado para a coleta deste estudo foi 
a Escala de Avaliação de Estilos de Aprendizagem, elabo-
rada por Santos no ano de 2006, destinada à descrição dos 
estilos preferenciais. A escala avalia cinco dimensões dos 
estilos de aprendizagem, condições ambientais, condições 
sociais, condições instrumentais, condições pessoais e con-
dições da atividade. A Escala é composta por 80 questões, 
com quatro alternativas, em escala likert, sempre (4 pontos), 
muitas vezes (3 pontos), poucas vezes (2 ponto) e nunca (1 
ponto).  

A dimensão 1, condições ambientais, diz respeito aos 
estímulos físicos do ambiente imediato, tais como, ilumina-
ção, ventilação, ruído, tempo, espaço (tipo de ambiente – 
formal ou informal e sua estrutura física) e ficou composta 
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por 22 itens (2, 6, 10, 11, 28, 30, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 56, 
58, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71 e 75). Para exemplificar esta di-
mensão podem-se citar os itens 2 e 6: “Prefiro estudar em si-
lêncio” e “Rádio ligado atrapalha minha aprendizagem”, res-
pectivamente. A dimensão 2, condições sociais, diz respeito 
à maneira preferencial de realização da tarefa, consideran-
do-se os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 
(aluno-colegas-professor) e ficou composta por 14 itens (9, 
12, 15, 21, 27, 31, 34, 36, 51, 54, 57, 61, 77 e 80). Os itens 
9 e 12 podem exemplificar esta dimensão: “Prefiro realizar 
tarefas em grupo” e “Gosto de trocar ideias com meus cole-
gas sobre o assunto que estamos estudando”, respectiva-
mente. A dimensão 3, condições instrumentais, diz respeito 
à preferência por recursos didáticos e tecnológicos durante 
a situação de aprendizagem (recursos como jogos, revistas, 
jornais, livros, apostilas, lousa, retroprojetor, computador, TV 
e vídeo) e ficou composta por 12 itens (14, 16, 23, 32, 35, 
37, 40, 52, 55, 60, 72 e 73). Exemplos que avaliam esta di-
mensão podem ser ilustrados pelos itens 14 e 16: “Aprendo 
pouco por meio de jogos” e “O uso de retroprojetor facilita a 
compreensão da matéria”, respectivamente. A dimensão 4, 
condições pessoais, diz respeito às preferências sensoriais, 
perceptuais e cognitivas do aprendiz na execução de uma 
tarefa (o fazer, observar, ouvir, ler, o ritmo de execução e 
resolução do problema) e ficou composta por 20 itens (1, 4, 
7, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 43, 44, 46, 50, 53, 63, 64, 66, 
76 e 79). Os itens 1 e 4 podem avaliar, respectivamente, 
esta dimensão: “Aprendo melhor anotando durante as aulas” 
e “Preparar trabalhos para apresentar em classe atrapalha 
minha aprendizagem”. Por fim, a dimensão 5, condições da 
atividade, diz respeito à maneira preferencial de formato e 
proposição da atividade (atividades mais detalhadas, dirigi-
das, organizadas, claras, fechadas, livres, convencionais, 
controladas, originais e/ou criativas) e ficou composta por 12 
itens (3, 5, 8, 17, 19, 25, 29, 33, 47, 65, 74 e 78). Exemplos 
como os itens 3 e 5: “Aprendo melhor com as explicações 
do professor” e “Aprendo melhor quando a matéria está bem 
detalhada” avaliam, respectivamente, esta dimensão.

Vale destacar que os itens em suas várias dimensões 
foram propostos com base na descrição apresentada na lite-
ratura sobre o tema. Sua alocação nas dimensões foi julga-
da por especialistas (alunos de pós-graduação stricto-sensu 
da área de avaliação psicológica). O critério para aceitação 
do item foi a concordância de 80% entre os juízes. 

Procedimentos de Coleta de Dados 

Os responsáveis legais pelos participantes assina-
ram um termo de consentimento livre e esclarecido, consen-
tindo na participação do menor. A coleta aconteceu de forma 
coletiva em sala de aula, em dia e horário agendado pelas 
instituições coparticipantes. A coleta de dados foi realizada e 
acompanhada sempre por um dos pesquisadores, com uma 
duração aproximada de 30 minutos, entre a explicação dos 
questionários e tempo para resposta dos mesmos. 

Cabe mencionar que foi realizada uma aplicação 
piloto com aproximadamente 100 alunos, sendo estes dos 
1° e 2° anos. Contudo, estes demonstraram falta de conhe-
cimento acerca de várias palavras do instrumento (ex. Item 
13 - Ter liberdade para realizar minhas tarefas facilita minha 
aprendizagem; item 74 - Tarefas detalhadas facilitam minha 
aprendizagem, dentre outros). No caso dos alunos do 1° 
ano, estes não estavam alfabetizados e mesmo a aplicação 
ocorrendo de forma individual e o aplicador procedendo à 
leitura da questão, havia pouco entendimento acerca do item 
por parte da criança. No caso dos alunos do 2° ano, apesar 
de já estarem alfabetizados, ainda apresentaram grande difi-
culdade para o entendimento dos itens. Posto isto, optou-se 
por trabalhar apenas com os alunos do 3° ao 9° ano.

Análise de Dados
Para uma melhor operacionalização dos objetivos os 

dados foram organizados em planilha Excel e submetidos à 
análise das estatísticas inferencial (Análise fatorial explora-
tória) e descritiva (médias e Desvio-padrão), com o intuito de 
atender aos objetivos propostos pela pesquisa. 

Resultados
A fim de verificar a possibilidade de aplicação da aná-

lise fatorial exploratória, foi efetuado o Teste de Esfericidade 
de Bartlett, o qual indicou correlação entre os itens (x2[3160; 
N=565]=9050,213; p<0,001) e, portanto, adequabilidade ao 
uso da análise fatorial. A adequação da amostra pode ser 
aferida pelo índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que foi de 
0,858. Após a análise fatorial, por componentes principais 
e rotação varimax, configurou-se uma estrutura de quatro 
dimensões para a escala, com eigenvalues acima de 1,0, 
capaz de explicar 37,29% da variância total. As dimensões 
se agruparam da seguinte forma, Dimensão 1 – Condições 
ambientais e Condições pessoais, com 22 itens (1, 2, 6, 7, 
11, 18, 20, 22, 24, 30, 46, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 
66 e 67); Dimensão 2 – Condições sociais, com 11 itens (9, 
12, 15, 27, 31, 34, 51, 54, 57, 61 e 77); Dimensão 3 – Con-
dições instrumentais, com quatro itens (23, 35, 40 e 73), e 
Dimensão 4 – Condições de atividade, com dois itens (65 e 
78). A Tabela 1 mostra a distribuição dos itens por dimensão 
e suas respectivas cargas fatoriais. 

Para a análise fatorial exploratória, a menor carga 
fatorial foi de 0,367 e a maior carga fatorial foi de 0,714. 
Para a Dimensão 1 – condições ambientais e pessoais o 
alfa de Cronbach encontrado foi de 0,88, para a Dimensão 
2 – condições sociais 0,84, para a Dimensão 3 – condições 
instrumentais o valor encontrado foi 0,64 e para a Dimensão 
4 – condições de atividade o valor encontrado foi de 0,28.

 Após a análise, a escala de 80 itens foi reduzida para 
39 itens, os itens 3, 19, 25 e 29 (condições de atividade), 
itens 32 e 52 (condições instrumentais) foram excluídos por 
carregarem para a Dimensão 1. O item 21 (condições so-
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ciais) foi excluído por carregar em mais de uma dimensão, 
os itens 37 e 55 (condições instrumentais) e o item 33 (con-
dições de atividade) foram excluídos por não carregarem na 
Dimensão 2. Os itens 4, 43 e 76 (condições pessoais), itens 
36 e 80 (condições sociais), itens 48, 68, 69 e 70 (condições 
ambientais) e o item 78 (condições de atividade) foram eli-
minados por não carregarem na Dimensão 3. Os itens 10, 
28, 41, 62 e 71 (condições ambientais), itens 13, 22, 38, 44 

Itens 1 2 3 4 Comunalidade

1 Aprendo melhor anotando durante as aulas. 0,395 0,372
2 Prefiro estudar em silêncio. 0,593 0,426
6 Rádio ligado atrapalha minha aprendizagem. 0,411 0,255
7 Aprendo melhor quando participo das aulas. 0,514 0,363
9 Prefiro realizar tarefas em grupo. 0,650 0,457
11 Prefiro estudar em lugares silenciosos 0,703 0,561

12
Gosto de trocar ideias com meus colegas sobre o assunto que 
estamos estudando.

0,476 0,293

15 Aprendo mais quando sou ajudado por meus colegas. 0,650 0,491
18 Prefiro atividades em que eu possa criar coisas novas. 0,500 0,393
20 Sou organizado quando estudo. 0,645 0,461
22 Tenho mais facilidade para aprender ouvindo. 0,402 0,318
23 Assistir a vídeos sobre a matéria atrapalha minha compreensão. 0,513 0,294
24 Gosto de atividades que me façam pensar. 0,615 0,402
27 Prefiro aprender interagindo com meus colegas de classe. 0,629 0,564
30 Prefiro estudar numa biblioteca. 0,367 0,228
31 Aprendo melhor em situações de grupo. 0,633 0,561
34 Aprendo mais quando ajudo meus colegas. 0,516 0,379
35 Ter que usar o computador dificulta minha aprendizagem. 0,441 0,291
40 Consultar dicionário prejudica minha aprendizagem. 0,558 0,379
46 Gosto de realizar atividades que dependem da minha imaginação. 0,388 0,397
49 Prefiro estudar em ambientes bem iluminados. 0,506 0,307
50 Costumo ter ideias novas enquanto aprendo. 0,523 0,474

51
Fico contente quando aquilo que penso é parecido com o que meus 
colegas pensam.

0,491 0,363

53 Costumo ter ideias novas. 0,576 0,372
54 Estudar em grupo me faz aprender melhor. 0,714 0,638
56 Prefiro estudar sentado. 0,586 0,390
57 Tenho mais facilidade de aprender com meus colegas. 0,692 0,543
58 Qualquer barulho prejudica minha aprendizagem. 0,442 0,401
59 Prefiro estudar em ambientes calmos. 0,673 0,481
61 Situações de competição facilitam minha aprendizagem. 0,432 0,376
62 TV ligada atrapalha minha aprendizagem. 0,418 0,452
63 Aprendo mais quando tenho que falar sobre o assunto. 0,414 0,357
64 Aprendo melhor fazendo. 0,619 0,452
65 Exercícios práticos auxiliam minha aprendizagem. 0,408 0,352
66 Gosto de aprender ouvindo as explicações. 0,491 0,308
67 Aprendo melhor em dias quentes. 0,366 0,296
73 Sinto dificuldade para estudar em livro. 0,608 0,450

77
Concordo com as ideias dos meus colegas sobre os temas que 
estudamos.

0,487 0,398

78 Ter que seguir instruções atrapalha minha aprendizagem. 0,396 0,477

Tabela 1. Distribuição dos itens por Dimensão e suas respectivas cargas fatoriais.

(condições pessoais), itens 60 e 72 (condições instrumen-
tais) e itens 65 e 78 (condições de atividade) excluídos por 
não carregarem na Dimensão 4. Os itens restantes, 5, 8, 14, 
16, 17, 39, 45, 47, 74, 75 e 79 também foram excluídos, en-
tretanto, por não apresentarem carga fatorial para as quatro 
dimensões forçadas. A Tabela 2 apresenta os 39 itens agru-
pados de acordo com a congruência em seus fatores e seus 
respectivos alfas de Cronbach.
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Para atender ao segundo objetivo foram identificados 
os estilos de aprendizagem utilizados pelos estudantes do 
ensino fundamental e também calculada a estatística descri-
tiva para as subescalas, condições ambientais e pessoais, 
sociais, instrumentais e de atividades, descritas na Tabela 3.

De acordo com a Tabela 3, a média de pontos obti-
dos para a Dimensão condições ambientais e pessoais foi 

de 59,83 pontos (DP=12,85), com pontuação mínima de 22 
(n=1, 0,3%) e máxima de 88 (n=1, 0,2%) maior pontuação 
possível na escala. A partir desta análise, é presumível ob-
servar que 36,1% dos estudantes (n=204, 0,2%) apresen-
taram pontuação superior à média de pontos alcançados, 
demonstrando importância quanto às condições ambientais 
e pessoais.

Itens Dimensão Alfa de Cronbach

1 Aprendo melhor anotando durante as aulas.

Condições Pessoais e 
Ambientais

0,88

2 Prefiro estudar em silêncio.
6 Rádio ligado atrapalha minha aprendizagem.
7 Aprendo melhor quando participo das aulas.
11 Prefiro estudar em lugares silenciosos
18 Prefiro atividades em que eu possa criar coisas novas.
20 Sou organizado quando estudo.
22 Tenho mais facilidade para aprender ouvindo.
24 Gosto de atividades que me façam pensar.
30 Prefiro estudar numa biblioteca.
46 Gosto de realizar atividades que dependem da minha imaginação.
49 Prefiro estudar em ambientes bem iluminados.
50 Costumo ter ideias novas enquanto aprendo.
53 Costumo ter ideias novas.
56 Prefiro estudar sentado.
58 Qualquer barulho prejudica minha aprendizagem.
59 Prefiro estudar em ambientes calmos.
62 TV ligada atrapalha minha aprendizagem.
63 Aprendo mais quando tenho que falar sobre o assunto.
64 Aprendo melhor fazendo.
66 Gosto de aprender ouvindo as explicações.
67 Aprendo melhor em dias quentes.

9 Prefiro realizar tarefas em grupo.

Condições Sociais 0,84

12
Gosto de trocar ideias com meus colegas sobre o assunto que 
estamos estudando.

15 Aprendo mais quando sou ajudado por meus colegas.
27 Prefiro aprender interagindo com meus colegas de classe.
31 Aprendo melhor em situações de grupo.
34 Aprendo mais quando ajudo meus colegas.

51
Fico contente quando aquilo que penso é parecido com o que 
meus colegas pensam.

54 Estudar em grupo me faz aprender melhor.
57 Tenho mais facilidade de aprender com meus colegas.
61 Situações de competição facilitam minha aprendizagem.

77
Concordo com as ideias dos meus colegas sobre os temas que 
estudamos.

23 Assistir a vídeos sobre a matéria atrapalha minha compreensão.

Condições Instrumentais 0,64
35 Ter que usar o computador dificulta minha aprendizagem.
40 Consultar dicionário prejudica minha aprendizagem.
73 Sinto dificuldade para estudar em livro.

65 Exercícios práticos auxiliam minha aprendizagem.
Condições de Atividade 0,28

78 Ter que seguir instruções atrapalha minha aprendizagem.

Tabela 2. Distribuição dos itens, suas respectivas dimensões teóricas e alfa de Cronbach
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A análise das condições sociais indicou uma média 
de pontos de 28,48 (DP=7,64), com pontuação mínima 
de 7 (n=1, 0,2%) e máxima de 44 (n=3, 0,5%). É possível 
destacar que 45,6% dos estudantes (n=258) atingiram uma 
pontuação superior à média, dando importância às condi-
ções sociais. Para as condições instrumentais, a pontuação 
média atingida foi de 5,57 (DP=2,98), com a pontuação míni-
ma de zero (n=38, 6,7%) e máxima de 16 (n=1, 0,2%), maior 
pontuação possível na escala. Destaca-se que 46% dos 
estudantes (n=260) pontuaram acima da média quanto às 
condições instrumentais. Quanto às condições de atividade, 
a pontuação média apresentada foi de 4,42 (DP=1,67), com 
pontuação mínima de zero (n=5, 0,9%) e com pontuação 
máxima de 8 (n=27, 4,8%), demostrando desta forma que 
46% dos alunos (n=260) atingiram escore acima da média 
quanto às condições de atividade.

Discussão
O contexto escolar é permeado por uma diversidade 

de interesses e experiências de aprendizagem por parte 
do alunado. Contudo, embora seja um ambiente profícuo 
ao despertar do conhecimento, Burton, Taylor, Dowling e 
Lawrence (2009) argumentam que as salas de aula podem 
refletir um abandono escolar produto de uma educação defi-
citária desde as séries iniciais, o que reflete na qualidade da 
formação no ensino superior. Os autores chamam a atenção 
para uma geração de alunos denominados por eles de ‘ge-
ração net’ que apesar de terem uma facilidade de acesso à 
informação, poucos de fato são estratégicos no momento do 
estudo. Com esse ponto de partida na discussão, argumen-
ta-se que compreender os estilos de aprendizagem e o perfil 
de estilos de aprendizagem do alunado poderia ser de suma 
importância para fomentar a implementação, por exemplo, 
de um comportamento mais estratégico no momento da 
aprendizagem. 

Estudiosos do tema consideram que as pessoas con-
cebem e lidam com a aprendizagem de forma diferenciada 
e personalizada (Dias, Sauaia, & Yoshizaki, 2013, Moura 
Filho, 2013; Oliveira, Negreiros, & Neves, 2015; Valladas, 
2007; Zhang & Sternberg, 2005). Assim sendo, cada um 
utiliza suas habilidades de forma específica. Cada pessoa 
é submetida a contextos contingenciais que fazem com que 
cada uma tenha uma construção tanto como sujeito único 

quanto como sujeito grupal. Dessa maneira, parece plausí-
vel que cada um tenha um estilo particular para a aquisição, 
armazenamento e posterior recuperação da informação. 
Mais precisamente, em relação ao ambiente educacional, é 
possível dizer que cada aluno tem uma forma preferencial 
de estudar, ou seja, tem um estilo de aprendizagem predo-
minante.

Embora estudar os estilos de aprendizagem seja 
relevante, não é algo simples. Os estilos de aprendizagem, 
com suas diversas bases teóricas, apresentam muitas 
discrepâncias em seus postulados, havendo divergências, 
inclusive, quanto à sua classificação. No entanto, há um 
aspecto comum quanto à compreensão de que os estilos de 
aprendizagem são atinentes ao processo cognitivo (Zhang & 
Sternberg, 2005).

O modo preferencial do aluno para adquirir e proces-
sar o conhecimento seria a definição de estilos de apren-
dizagem. Como já mencionado, na literatura científica os 
estilos de aprendizagem são tidos como perfil de personali-
dade ou como perfil comportamental de funcionamento. No 
entanto, no presente trabalho assumiu-se a posição de que 
os estilos de aprendizagem se referem a comportamentos 
expressos de preferência nas situações de aprendizagem. 
Por exemplo, algumas pessoas conseguem estudar em am-
bientes mais agitados e ruidosos, enquanto outras somente 
conseguem concretizar o aprendizado em ambientes mais 
tranquilos. Em outro sentido, é sabido que alguns aprendem 
melhor quando as atividades propostas são predominante-
mente grupais ou individuais.

Nessa perspectiva, o foco não seria no perfil cogniti-
vo ou estilo cognitivo/intelectual, ou mesmo no perfil de pro-
cessamento (ver Sisto & cols., 2000; Valadas, 2007; Zhang 
& Sternberg, 2005, dentre outros), o que se estaria focando 
é simplesmente o estilo de aprendizagem (preferência pelos 
meios dos quais haverá a aquisição do conhecimento). Com 
a identificação do perfil da amostra foi possível constatar 
que o perfil predominante foi aquele que agregava tanto as 
condições ambientais quanto as condições pessoais. Nesse 
perfil, há alunos que, no momento do estudo, valorizam tanto 
os estímulos físicos do ambiente imediato (iluminação, ven-
tilação, ruído, tempo, espaço, tipo de ambientes e estrutura 
física) quanto aqueles que salientam as preferências senso-
riais, perceptuais e cognitivas do aprendiz na execução de 
uma tarefa (o fazer, observar, ouvir, ler, o ritmo de execução 
e resolução do problema).

Tabela 3. Distribuição das médias, desvio padrão, pontuação mínima e máxima das subescalas para os estilos de aprendizagem.

Subescala
Variação da 
Pontuação

M de pontos na 
Escala

DP Pontuação 
Mínima

Pontuação 
Máxima

Condições Ambientais e Pessoais 0 – 88 59,83 12,85 22 88

Condições Sociais 0 – 44 28,48 7,64 7 44

Condições Instrumentais 0 – 16 5,57 2,98 0 16

Condições de Atividade 0 – 8 4,42 1,67 0 8
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Esse dado não causa estranheza, pois para alunos 
do ensino fundamental, em especial os da primeira etapa, 
o ambiente físico pode ser mais importante para que o seu 
aprendizado se concretize. Assim, ambiente ruidoso, mal 
iluminado e/ou desorganizado, pode dificultar a atenção e 
a concentração de alunos menores, que ainda estão apren-
dendo a regular o próprio comportamento no momento do 
estudo, não conseguindo filtrar o barulho para conseguir se 
concentrar. 

Também parece salutar que nessa etapa de esco-
larização a condição pessoal do sujeito também assuma 
importância, pois nessa fase escolar os alunos fazem muito 
uso da observação, são dependentes do ritmo de execução 
da tarefa, também aprendem melhor quando concretizam 
(fazem), por assim dizer, a tarefa. Ao se considerar a média 
de pontos na escala e o número de itens, percebe-se que 
a condição instrumental foi a menos prevalente entre os 
alunos da amostra. Os alunos participantes não expressa-
ram preferência por recursos didáticos e tecnológicos du-
rante a situação de aprendizagem. Hipotetiza-se, contudo, 
a possibilidade de que o aluno, à medida que vai ficando 
mais velho, se interesse mais por recursos tecnológicos, 
valorizando mais os recursos didáticos, tornando-se mais 
orientado à condição ambiental. Posto isto, seria necessário 
a realização de investigações que pudessem elucidar se, de 
fato, essa hipótese se confirmaria. 

No que tange à análise da estrutura fatorial explorató-
ria da escala, os dados permitiram identificar que novos estu-
dos serão necessários para identificar melhor a organização 
das dimensões, quais sejam, condições pessoais e ambien-
tais, condição social, condição instrumental e condição de 
atividade. Esta última, em especial, necessitará passar por 
uma nova reformulação. A escala como um todo terá que ser 
novamente aplicada em novas amostras para melhor com-
preender os estilos de aprendizagem de alunos do ensino 
fundamental. Embora tenha se excluído a participação dos 
alunos dos anos iniciais, conforme relatado anteriormente, 
considera-se que os itens ainda podem ficam mais claros, 
de forma a serem mais acessíveis para a compreensão dos 
alunos. Com isso, quem sabe, poder-se-ia estender o uso 
aos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

Cabe esclarecer que não se calculou um valor de alfa 
da escala como um todo, haja vista que cada item da escala 
representa um estilo de aprendizagem, e um estilo não é 
melhor ou pior do que o outro.  Dos 80 itens estudados, ape-
nas 39 foram aproveitados, sendo que dois deles compõem 
a subescala de condições de atividade, aquela que não atin-
giu valor aceitável do alfa.

Ainda que os valores do alfa das subescalas refe-
rentes às condições pessoais e ambientais, à condição 
social e à condição instrumental tenham sido aceitáveis, 
compreende-se que ainda há a necessidade de revisão do 
instrumento. Em razão disso, é importante mencionar que 
novas investigações estão sendo realizadas para que este 
instrumento possa ser empregado futuramente, de forma 
confiável, para a avaliação dos estilos de aprendizagem de 
alunos do ensino fundamental. Considera-se, portanto, que 

a versão obtida no presente estudo ainda é preliminar, mas 
representa um avanço na direção pretendida de construir 
uma escala que indique as preferências na forma de apren-
der dos estudantes.  
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A construção da Identidade, Auto-conceito e 
Autonomia em Adultos Emergentes

Cláudia Andrade
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Resumo

A adultez emergente implica a resolução de algumas tarefas desenvolvimentais clássicas para se poder construir, progressivamente, um projeto 
pessoal, num quadro de autonomia psicológica e social. A construção da identidade e o desenvolvimento do auto-conceito vão integrar vivências 
pessoais e prolongam-se além desta fase desenvolvimental, dando sentido ao percurso de vida do indivíduo. No presente estudo procuramos 
explorar o modo como o exercício de uma atividade profissional pode influenciar a construção da identidade, o auto-conceito e a separação 
psicológica das figuras parentais em adultos emergentes que estudam no ensino superior e adultos emergentes que já exercem uma atividade 
profissional. O estudo comparou 361 adultos emergentes universitários e 348 adultos emergentes profissionais. Os resultados encontrados 
suportam a presença de diferenças entre grupos nas três dimensões desenvolvimentais escolhidas para o estudo.
Palavras-chave: Identidade; autoconceito, autonomia.

Identity construction, Self-concept and Autonomy in Emerging Adults
Abstract

Emerging adulthood involves the resolution of some classic developmental tasks in order to gradually build a personal project in a framework of 
psychological and social autonomy. The construction of identity and the development of self- concept will integrate personal experiences and it 
extends beyond this developmental stage, giving meaning to one’s life path. In the present study we aimed to explore how having a professional 
activity can influence the construction of identity, self-concept and psychological separation of parental figures, in emerging adults who study in 
higher education and emerging adults who have a professional occupation. The study compared 361 emerging adults (college students) and 348 
emerging adults (with an academic degree and having a regular professional occupation). The results supported the existence of differences 
between the two groups in the three developmental dimensions selected for the study.
Key-words: Identity construction; self-concept; autonomy.

La construcción de la Identidad, Auto-concepto y  
Autonomía en Adultos Emergentes

Resumen

La adultez emergente implica la resolución de algunas tareas desarrolladas clásicas para poder construirse, progresivamente, un proyecto 
personal, en un cuadro de autonomía psicológica y social. La construcción de la identidad y el desarrollo del auto-concepto van a integrar 
vivencias personales y se alarguen más allá de esta fase del desarrollo, dando sentido a la trayectoria de vida del individuo. El presente estudio 
busca explorar el modo como el ejercicio de una actividad profesional puede influenciar la construcción de la identidad, el auto-concepto y 
la separación psicológica de las figuras parentales en adultos emergentes que estudian en la enseñanza superior y adultos emergentes que 
ya ejercen una actividad profesional. El estudio comparó 361 adultos emergentes universitarios y 348 adultos emergentes profesionales. Los 
resultados encontrados soportan la presencia de diferencias entre grupos en las tres dimensiones desarrollos escogidas para el estudio.
Palabras clave: Identidad; auto-concepto; autonomía.
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Introdução
Na adultez emergente ocorre um conjunto de altera-

ções ao nível psicológico traduzidas no desenvolvimento, 
realização e consolidação da identidade pessoal e social do 
sujeito que culminarão com a aquisição do estatuto social 
de adulto (Andrade, 2010a). Assim, a vivência da adultez 
emergente implica a resolução de algumas tarefas desen-
volvimentais clássicas para se poder construir, progressi-
vamente, um projeto pessoal, num quadro de autonomia 
psicológica e social. A construção da identidade e o desen-
volvimento do auto-conceito vão integrar vivências pessoais 
e prolongam-se além desta fase desenvolvimental, dando 
sentido ao percurso de vida do indivíduo. Assim, na adul-
tez emergente vão-se construir valores e atitudes próprias 
assumindo-se, progressivamente, comportamentos sem 
senecessitar, constantemente, do apoio emocional e ins-
trumental dos pais (Andrade, 2010a; Mendonça, Andrade, 
& Fontaine, 2009). Este processo, designado por “separa-
ção psicológica das figuras parentais”, aparece associado 
à conquista da autonomia por parte do adulto emergente, 
que lhe conferirá uma melhor capacidade de adaptação às 
exigências sociais do futuro papel de adulto. De acordo com 
Côté e Schwartz(2002) e Tanner (2006), o comportamento 
regulado pelos outros passa a ser regulado pelo próprio, o 
que se opera de acordo com dois processos desenvolvimen-
tais: o processo de separação-individuação e a construção 
da identidade.  

A Construção da Identidade

O conceito de identidade tem sido alvo de alguma 
controvérsia na sua definição conceptual, dado que, como 
refere Costa (1991) “os termos identidade, self, caráter 
e personalidade têm sido usados para definir a unicidade 
que diferencia o indivíduo dos outros; uma distinção clara 
entre os termos é, no entanto, difícil de estabelecer” (p.20). 
Todavia, apesar destas dificuldades, tem havido uma preo-
cupação dos diferentes autores em clarificar e compreender 
o processo de construção da identidade, procurando a iden-
tificação dos acontecimentos, etapas e elementos que inter-
vêm, com maior relevo, neste processo. Como refere Costa 
(1991), Erikson é consagrado, na literatura psicológica, como 
o primeiro autor a analisar em profundidade o fenómeno da 
identidade, tanto ao nível conceptual como ao nível da sua 
formação e desenvolvimento. Em 1968, definiu a identida-
de de uma forma integrada, em que a dimensão biológica, 
a vivência pessoal das experiências e o meio cultural dão 
sentido aos percursos do indivíduo. Baseando-se na pers-
petiva de Erikson, Marcia (1966, 1986) procurou identificar 
quais os critérios psicossociais associados à aquisição da 
identidade. O autor aponta para a existência de quatro es-
tatutos de identidade, que representam diferentes estilos de 
lidar com esta tarefa psicossocial e que são definidos pela 
presença ou ausência de exploração e de investimento em 
áreas específicas: profissional, ideológica (religiosa e polí-

tica), interpessoal/sexual (atitudes sobre os papéis sexuais 
e sobre a participação em relações sexuais) (Costa, 1991). 

Por exploração entende-se o questionamento siste-
mático na tomada de decisões e alcance de objectivos, onde 
se desenvolvem atividades prévias de recolha de informa-
ção, fundamentais para este processo. Refere também a 
existência de três modalidades relativamente à atividade de 
exploração: a ausência de exploração, durante a exploração, 
após a exploração. Para diferenciar estes momentos, o autor 
indica que na ausência de exploração, o indivíduo não sente 
necessidade de escolher alternativas nem de tomar decisões, 
quer porque já estão definidos por outrem, quer porque foram 
aceites sem questionamento; o indivíduo está em exploração 
quando sente necessidade de questionar e reflectir sobre as 
dimensões referentes à sua identidade, com o objetivo de 
tomar decisões. Para tal, analisa as várias opções, tomando 
progressiva consciência do conteúdo e implicações de cada 
uma delas. Após a exploração, o indivíduo integra a iden-
tidade, apresentando um sentido de direção para o futuro, 
ou seja, projetando-se num conjunto de papéis sociais que 
tenciona vir a desempenhar. O investimento implica, por um 
lado, opções e escolhas relativas ao futuro e, por outro lado, 
a sua tradução em comportamentos que conduzem poten-
cialmente à sua concretização. O investimento carateriza-se 
não só pela capacidade de enunciar valores e atitudes so-
cialmente apropriados, como pela sua manifesta influência 
nos projetos de vida do indivíduo, originando um sentido de 
continuidade entre o passado, o presente e o futuro.

Partindo destes dois construtos (exploração e investi-
mento), Marcia define quatro estilos que os indivíduos podem 
assumir perante a tarefa da identidade, sendo que cada um 
deles é definido pela presença ou ausência de períodos de 
exploração e de investimento nas áreas específicas acima 
referidas. Estes estilos são designados por estatutos de iden-
tidade: identidade construída, moratória, vicariante e difusão. 

O estatuto de identidade construída surge quando o 
indivíduo passou por um período de exploração e realizou 
investimentos que lhe permitem apresentar uma identidade 
consolidada. O estatuto de identidade moratória surge em 
sequência de uma vivência atual de exploração ativa das 
alternativas para a posterior tomada de decisões. O estatuto 
de identidade vicariante surge quando não há indícios de 
existência de nenhum período de exploração anterior ou atu-
al, mas existe, contudo, um investimento que, normalmente, 
é fruto de escolhas e projetos de outras figuras significativas 
ou de autoridade. O estatuto de identidade difusão surge 
quando o indivíduo não tem, nem pretende ter, qualquer 
investimento, nem passou por qualquer período de explo-
ração prévia, levando a que as questões desenvolvimentais 
que foram levantadas não sejam resolvidas ou tenham sido 
abandonadas. Esta classificação refere-se a formas de reso-
lução de tarefa de construção da identidade (Costa, 1991).

Deste modo, e apesar da adultez emergente se 
constituir como uma etapa do ciclo vital, determinante para 
a consolidação da identidade, a diversidade de experiências 
pessoais, assim como a variabilidade dos contextos so-
ciais em que os adultos emergentes se inserem, explicam 
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a existência de diferentes estatutos de identidade, mesmo 
em classes etárias semelhantes. A identidade difusão, ge-
ralmente considerada como o estatuto mais imaturo e, como 
tal, menos complexo, reflete-se numa apatia e ausência de 
reflexão acerca do futuro, onde os compromissos não são 
estáveis ou não se mantém a longo prazo. Ora, para Coté 
(1996), este tipo de identidade é muito caraterístico das so-
ciedades atuais, onde nada é definitivo e tudo parece muito 
mutável. Também o é a identidade moratória, que implica 
uma ausência de compromissos, apesar de ser um estatuto 
mais complexo, na medida em que o indivíduo se questiona 
e assume uma certa pró-atividade na busca da sua autono-
mia e na exploração de diversas opções para o seu futuro. É 
um estatuto que pode encerrar, em si mesmo, níveis eleva-
dos de ansiedade e incerteza (Côté & Swartz, 2002). 

Nesta perspetiva, os estatutos de identidades difusão 
e moratória têm muito em comum e podem ser “funcional-
mente adaptativos”, num mundo que está em mutação. A 
identidade construída é considerada como a que revela um 
maior grau de maturidade, já que os compromissos foram 
estabelecidos pelo próprio. Implica que o indivíduo seja ca-
paz de estabelecer relacionamentos interpessoais maduros, 
por exemplo com os pais, e que seja capaz de pensar na 
sua vida, tendo em consideração diversos papéis (Côté & 
Swartz, 2002). Também a identidade vicariante permite a 
construção de planos em relação à vida adulta, tomando 
como referência clara os modelos sociais, nomeadamente 
os modelos parentais, com o objectivo de serem reproduzi-
dos em termos futuros. 

O desenvolvimento do Auto-Conceito

Se a identidade representa o self enquanto sujeito, o 
auto-conceito pode ser definido como um conjunto de pen-
samentos e sentimentos que se referem ao self enquanto 
objeto, sendo formado a partir das experiências e das in-
terpretações que efetuam do ambiente que os rodeia, ou 
seja, permite percecionarem-se como indivíduos dotados 
de atitudes, valores e comportamentos (Adamson & Lyxel, 
1996; Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). Será, contudo, 
importante clarificar que o auto-conceito não constitui neces-
sariamente uma visão “objetiva” do que cada um é, sendo 
reflexo do modo como nos percecionamos a nós próprios. 
Para Shavelson e cols. (1976), o auto-conceito não é uma 
entidade em si mesma. É um construto hipotético, que é par-
ticularmente útil ao nível da predição dos comportamentos 
enquanto variável mediadora para a explicação dos compor-
tamentos dos indivíduos. Apesar da sua natureza de cons-
truto hipotético, constitui-se como uma unidade de coerência 
do comportamento individual, dando ao indivíduo a noção 
de continuidade e de identidade no tempo e atuando como 
regulador da vida pessoal (Yount, 1986). 

O desenvolvimento do auto-conceito, segundo 
Rosenberg e Simmons (1975), efetua-se de acordo com 
processos específicos. Depende das avaliações refletidas, 
quando o indivíduo se vê a si próprio de acordo com o modo 

como pensa que os outros o vêem: a comparação social, 
na medida em que o indivíduo se vê por comparação com 
outros considerados significativos; as auto-atribuições, dado 
que a descrição que o indivíduo faz de si mesmo resulta da 
interpretação das causas de acontecimentos pessoais, que 
resultam ou não das suas ações. Esta abordagem destaca 
a importância das relações sociais para a formação do auto-
conceito já que Rosenberg e Simmons (1975) salientam 
que, mesmo as auto-atribuições que parecem estar centra-
das na estrutura psicológica de cada indivíduo, são produtos 
sociais, dado que só podem ser construídas a partir de con-
textos sociais de referência.

O auto-conceito é, deste modo, considerado como 
um sistema de crenças, multidimensional e dinâmico, onde 
o desenvolvimento das diferentes dimensões pode seguir di-
ferentes padrões ou trajetórias, desde a infância até a idade 
adulta. A maioria das perspetivas sobre o desenvolvimento 
do auto-conceito assume, contudo, que este se vai tornando 
progressivamente mais estável ao longo do processo de 
desenvolvimento (Cole & cols., 2001). Ao nível do desempe-
nho de papéis sociais, Harter (1983) indica que as diferentes 
áreas da vida podem assumir mais ou menos importância 
na definição do auto-conceito e que esta importância relativa 
varia com a idade. No adulto, a competência profissional, a 
sociabilidade e as relações de amizade e familiares ocupam 
um lugar central (Harter, 1983). Assim, importa avaliar no 
adulto os julgamentos de competência de forma autónoma, 
em cada um destes domínios. 

Para a autora, as competências do indivíduo, re-
conhecidas pelo próprio em relação a uma determinada 
aptidão num domínio específico da sua vida, associam-se 
intimamente ao seu sentido de valor pessoal nesse domínio 
e ao fato do indivíduo se considerar competente em domí-
nios que considera relevantes para a sua vida. Contudo, 
este julgamento de competências é influenciado não só pela 
apreciação da aptidão específica, como pela importância 
que o domínio tem para o indivíduo. Nesta situação particu-
lar, o indivíduo tende usualmente a desenvolver estratégias 
protetoras, em que se mostra propenso a atribuir a si a maior 
responsabilidade pelos êxitos do que pelos fracassos (Har-
ter, 1983). Ao proceder deste modo, continua a preservar 
o sentido do seu valor pessoal, independentemente dos 
resultados das circunstâncias em que está envolvido. Na 
medida em que as diferentes experiências e contextos de 
desenvolvimento podem determinar diferenças na formação 
destes dois construtos, é previsível que a sua construção 
varie em função do género. 

A Separação Psicológica das Figuras Parentais

A conquista da autonomia constitui-se como outra 
tarefa desenvolvimental fundamental na transição para 
a idade adulta. Exige a separação psicológica das figuras 
parentais que ocorre, segundo Blos (1979), ao longo do pro-
cesso de separação-individuação, durante a passagem da 
adolescência para a idade adulta. É, progressivamente, que 
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se processa a separação dos objetos infantis internalizados 
e que se adquire uma maior independência/autonomia em 
relação aos pais (Blos, 1979). De acordo com esta perspe-
tiva, a separação psicológica das figuras parentais é uma 
condição para a construção da autonomia por parte do jo-
vem. De um modo geral, aparece associada a uma melhor 
capacidade de adaptação em relação às exigências sociais, 
já que o desenvolvimento da autonomia permite que este se 
afirme ao nível do desempenho do seu papel de adulto. 

Baseando-se na Teoria de Blos, Hoffman (1984) 
descreve o processo de separação psicológica das figuras 
parentais de acordo com quatro dimensões: a autonomia 
funcional, que se carateriza pela capacidade do adolescente 
ou jovem adulto tratar dos seus próprios assuntos sem a 
ajuda do pai ou da mãe; a autonomia ideológica, que cor-
responde ao grau de diferenciação entre o adolescente ou 
jovem adulto e os seus pais no domínio dos valores, crenças 
e atitudes; a autonomia emocional, que é definida como uma 
relativa liberdade do adolescente ou jovem adulto em rela-
ção à necessidade excessiva de aprovação, proximidade e 
apoio emocional por parte dos pais; e, por último, a autono-
mia conflitual, definida como liberdade em relação a uma 
culpa excessiva, ansiedade, responsabilidade, inibição, res-
sentimento e raiva em relação ao pai e à mãe (Dias, 1996).

A concetualização teórica de Hoffman foi também ana-
lisada ao nível empírico, com resultados bastante abonatórios 
do modelo. As diversas investigações, utilizando o instrumen-
to de avaliação psicológica desenvolvido por Hoffman (1984), 
sugerem que a ansiedade, associada às emoções negativas 
de zanga, ressentimento, conflito, relativas à separação, ou 
seja, a falta de independência conflitual, têm uma importân-
cia maior para a adaptação global dos jovens aos diferentes 
contextos sociaisdo que as outras formas de independência, 
nomeadamente, funcional, emocional e ideológica (Hoffman, 
1984). Assim, as dificuldades ao nível da aquisição da inde-
pendência conflitual parecem traduzir-se em dificuldades de 
inserção social dos jovens, levando à emergência de senti-
mentos de insegurança e de falta de autonomia em geral.

 Outros estudos corroboraram ainda esta perspetiva, 
na medida em que a ausência de sentimentos de ansiedade 
relacionados com a separação psicológica das figuras pa-
rentais aparece associada à resolução, com sucesso, de vá-
rias tarefas de desenvolvimento psicológico dos jovens, tais 
como a realização profissional, o estabelecimento bem su-
cedido de relações extra-familiares e ainda um generalizado 
sentimento de bem-estar (Leondari & Kiosseoglou, 2000). 

Em suma, a separação psicológica das figuras pa-
rentais, a par da construção da identidade e da formação do 
auto-conceitosurgem, na adultez emergente, enquanto tare-
fas fundamentais para a conquista da autonomia e posterior 
obtenção do estatuto social de adulto.

A construção da identidade pessoal e social do adulto 
emergente, que se legitima através do exercício de papéis 
sociais de adulto como, por exemplo, o papel profissional 
pode contribuir para que este haja, sem necessitar constan-
temente do apoio emocional e instrumental por parte dos 
pais. Do mesmo modo, também aconstrução da identidade 

e do auto-conceito envolvem, de uma forma integrada, as-
petos que se reportam a essas vivências pessoais nas quais 
a entrada no mercado de trabalho pode desempenhar um 
papel determinante. No presente estudo procuramos explo-
rar o modo como o exercício de uma atividade profissional 
pode influenciar a construção da identidade, o auto-conceito 
e a separação psicológica das figuras parentais em adul-
tos emergentes que estudam no ensino superior e adultos 
emergentes que já exercem uma atividade profissional. As-
sim, formulamos um conjunto de hipóteses diferenciais que 
passamos a apresentar.

Hipótese 1: Os adultos emergentes estudantes apre-
sentam valores mais elevados nos estatutos de identidade 
vicariante e moratória/difusão, enquanto que os adultos 
emergentes trabalhadores apresentam valores mais eleva-
dos na identidade construída (H1).

Hipótese 2: Os adultos emergentes estudantes 
apresentam valores mais elevados no auto-conceito geral 
e de competência profissional do que os adultos emergen-
tes trabalhadores. Não haverá diferenças entre grupos no 
auto-conceito relativo ao cuidar dos outros e à gestão das 
tarefas domésticas (H2).

Hipótese 3: Os adultos emergentes estudantes uni-
versitários apresentam valores mais baixos do que os traba-
lhadores na independência conflitual, ideológica, emocional 
e funcional (H3).

Método 

Participantes

O estudo empírico incide sobre 361 adultos emer-
gentes a frequentar o ensino superior (de Universidades 
e Institutos Superiores da região do grande Porto) e 348 
adultos emergentes com diploma universitário e a exercer 
uma atividade profissional a tempo inteiro (provenientes na 
grande maioria dos casos da região do grande Porto e em 
alguns casos da região centro do país). A maioria dos adul-
tos emergentes universitários e alguns adultos emergentes 
trabalhadores foram contactados em instituições de ensino 
universitário. Os restantes adultos emergentes universitá-
rios, bem como a maioria dos adultos emergentes trabalha-
dores, foram contactados individualmente ou em pequenos 
grupos, em diferentes locais, com especial predomínio pelos 
locais de trabalho. As idades para ambos os grupos estive-
ram compreendidas entre os 18 e os 29 anos. A idade média 
foi de 21.05 anos com um desvio-padrão de 3.45 para os 
estudantes e de 27.09 com um desvio-padrão de 3.09 para 
os trabalhadores. A distribuição por sexos apresentou 68% 
de sujeitos do sexo feminino e 32% do sexo masculino. Tan-
to os estudantes como os trabalhadores vivem preferencial-
mente em casa dos pais, 73% e 62%, respetivamente. Os 
restantes vivem ou com amigos ou com colegas, 27% para 
os estudantes e 36% para trabalhadores, e apenas 2% dos 
trabalhadores vivem com o parceiro/namorado. 
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Instrumentos

Para avaliar as dimensões da autonomia foi esco-
lhido o Inventário de separação psicológica das figuras 
parentais, Psychological Separation Inventory, de Hoffman 
(1984) no qual a separação psicológica em relação aos pais 
é avaliada através de quatro escalas de independência, res-
petivamente independência funcional, emocional, ideológica 
e conflitual, sendo a separação em relação ao pai e à mãe 
consideradas independentemente, dadas as suas implica-
ções distintas na adaptação pessoal do jovem. Na sua for-
ma final o Psychological Separation Inventory compreende 
um total de 138 questões, 69 correspondentes ao pai e 69 
correspondentes à mãe, com um formato de resposta tipo 
Likert, numa escala de cinco níveis. Hoffman (1984) levou a 
cabo estudos de validação deste inventário que permitiram, 
por um lado, concluir sobre a validade deste instrumento, 
assim como relacionar os vários tipos de independência com 
outras variáveis psicológicas (como o bem-estar psicológico, 
o tipo de relações familiares, os problemas dos estudantes 
universitários e ainda sua adaptação à universidade) e variá-
veis do desenvolvimento diferencial (como o sexo e a idade).

A versão portuguesa do inventário foi testada numa 
população de universitários (Dias, 1996) e apresentou uma 
estrutura em quatro fatores que correspondem às quatro di-
mensões teóricas tanto para os dados relativos à mãe (que 
explicaram 38.4% da variância total) como para os dados 
relativos ao pai (que explicaram 41.9% da variância total). 
Todas as sub-escalas ficaram constituídas por 11 itens com 
bons índices de consistência interna (>.80). Sendo uma es-
cala adaptada para uma população universitáriaPortuguesa e 
que apresenta boas qualidades psicométricas considerou-se 
adequada para os propósitos deste estudo.

Estatutos de Identidade

Para a avaliação dos estatutos de identidade neste 
estudo optou-se por fazer recurso ao EOMEIS-2 – Extended 
Version of the Objective Measure of Ego Identidade Status 
na sua versão portuguesa (Matos, Barbosa, Almeida, & Cos-
ta, 1999). Este instrumento foi adaptado para a população 
portuguesa por Matos e cols. (1999) sendo constituído por 
64 itens, organizados nos quatro estatutos de identidade 
definidos por Marcia: identidade construída, identidade 
moratória, identidade vicariante e identidade difusa onde as 
alternativas de resposta se situam ao longo de uma escala 
de Likert de 6 pontos (de concordo fortemente a discordo 
fortemente). A fiabilidade do instrumento foi analisada pelas 
autoras a partir das dimensões originais do EOMEIS-2 numa 
amostra portuguesa de 530 jovens tendo os valores de alfa 
de Cronbach variam entre .54 e .71. Estes valores de consis-
tência interna apesar de serem fracos são, na sua maioria, 
aceitáveis para a comparação de grupos.

Auto-Conceito

Para avaliar o auto-conceito recorreu-se ao Adult Self-
-Perception Profile desenvolvido por Messer & Harter (1986) 
dado tratar-se de um instrumento que efetua uma aborda-
gem diferenciada das componentes do sentido de compe-
tência dos adultos. De fato, apesar do auto-conceito ser 
reconhecidamente um constructo multidimensional os instru-
mentos de medida encontrados no momento da construção 
deste instrumento não captavam adequadamente essa com-
plexidade. Deste modo, Messer e Harter (1986) construiram 
o perfil de auto-perceção para adultos procurando responder 
à necessidade de desenvolvimento de um instrumento psi-
cométrico que refletisse adequadamente a complexidade do 
auto-conceito multidimensional do adulto. Baseando-se na 
própria conceptualização teórica do auto-conceito, o Adult 
Self-Perception Profile (Messer & Harter, 1986) comporta uma 
abordagem multidimensional do auto-conceito que se reflete 
na conceção que os indivíduos, na maioria dos casos, não se 
vêem como igualmente competentes em todos os domínios. 
A autora incluiu no instrumento 11 domínios específicos e um 
de auto-conceito geral, a saber: sociabilidade, competência 
no trabalho, competência para cuidar dos outros, habilida-
des atléticas, aparência física, capacidade para sustentar os 
outros, moralidade, competência para a gestão das tarefas 
domésticas, competência nos relacionamentos íntimos, inte-
ligência, sentido de humor e uma dimensão do auto-conceito 
global. A escala possui um total de 50 itens, sendo que cada 
uma das sub-escalas possui quatro itens, excetuando a es-
cala referente ao auto-conceito global que é constituída por 
seis itens. A consistência interna das escalas varia entre .64 
e .89. Relativamente ao modo como os itens são enunciados 
em cada sub-escala, metade dos itens estão enunciados de 
forma a que a primeira parte da afirmação reflita um elevado 
sentido de competência, estando a outra metade elaborada 
de forma oposta. Considerando o propósito deste estudo, re-
corremos apenas às escalas diretamente relacionadas com 
o objeto de estudo, competência no trabalho, competência 
para cuidar dos outros, competência para a gestão das tare-
fas domésticas e auto-conceito global. 

Procedimento

A coleta de dados foi antecedida de consentimento 
livre e informado. Os participantes foram esclarecidosacer-
ca da natureza voluntária da participação e do propósito do 
estudo, tendo sido também assegurada confidencialidade e 
o anonimato das respostas. Após permissão das respetivas 
instituições de ensino superior, os questionários foram cole-
tivamente administrados no período disponibilizado para o 
efeito, pela autora do estudo assistido por três assistentes 
de investigação, duas psicólogas e um psicólogo. Noutros 
casos foram administrados individualmente. A duração mé-
dia de preenchimento dos questionários foi de uma hora. 
Para o tratamento dos dados e análises estatísticas, foram 
utilizados os programas SPSS (15.0).
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Resultados
Considerando os objetivos de estudo anteriormente 

enunciadas que na sua globalidade apontam para possíveis 
diferenças entre adultos emergentes de acordo com o esta- de acordo com o esta-
tuto ocupacional, num primeiro momento foi efetuada uma 
análise de diferenças de médias com recurso ao teste Mano-
va. Esta revelou um efeito principal de acordo com o estatuto 
(F(2, 701)=9.435, p≤0.001). As diferenças significativas e as 
médias e os desvios padrões de cada grupo são apresenta-
dos no Quadro 1. No que se refere à independência, os estu-
dantes apresentam uma maior independência emocional do 
que os trabalhadores F(1, 701)=-11.498, p≤0.001) enquanto 
que estes últimos apresentam uma maior independência 
funcional do que os estudantes F(1, 701)=4.790, p≤0.001).  

Em relação à auto-perceção verifica-se que os 
estudantes apresentam um auto-conceito global e de 
competência no trabalho mais elevado do que os jovens 
trabalhadores (F(1,701)=-4.340, p≤0.001), enquanto que 
os trabalhadores percecionam-se como maior competên-percecionam-se como maior competên-
cia para cuidar dos outros F(1, 701)=2.499, p≤0.013) e 
para gerir as tarefas domésticas do que os estudantes F(1, 
701)=2.212, p≤0.028). Nos estatutos de identidade os traba-
lhadores apresentam-se mais em moratória e difusão do que 
os estudantes (F(1, 701)=5.614, p≤0.001).  

Discussão
A independência emocional relativa às figuras paren-

tais apresenta, no grupo de estudantes, valores significati-
vamente mais elevados em comparação com a dos traba-
lhadores, o que infirma parcialmente a nossa hipótese (H3). 
Ora, a teoria da separação psicológica das figuras parentais 
defende que a autonomia emocional está associada a uma 
melhor capacidade de adaptação, em relação às exigências 
sociais, permitindo que o jovem se afirme ao nível do de-
sempenho dos papéis de adulto. Sendo definida como uma 
relativa liberdade do jovem adulto em relação à necessidade 
excessiva de aprovação, proximidade e apoio emocional por 

parte dos pais, seria, de algum modo, de esperar que, a uma 
etapa desenvolvimental onde já se exerce um dos papéis 
de adulto (neste caso o papel profissional) estivesse asso-
ciado um nível de autonomia emocional mais elevado, por 
comparação com a situação de estudante universitário. Con-
tudo, tal não se verificou no presente estudo. Deste modo, 
torna-se importante refletir sobre as possíveis explicações 
para o fato dos trabalhadores se encontrarem menos inde-
pendentes dos pais, do ponto de vista afectivo e emocional 
quando comparados com os estudantes. Duas hipóteses 
explicativas podem ser avançadas. Por um lado, e relem-
brando o que tem vindo a ser apontado por alguns autores, 
as alterações sociais, nomeadamente as dificuldades de 
encontrar emprego e os elevados custos para garantir uma 
residência autónoma, têm conduzido a uma maior depen-
dência e permanência dos jovens em regimes de coabitação 
com os pais, quando terminam a sua formação universitária 
e mesmo por períodos que ultrapassam o início da atividade 
profissional (Andrade, 2010a; Arnett, 2000; Rossi, 1997). 

Surgem, também, novas questões e opções em re-
lação à vida adulta de que os adultos emergentes podem 
beneficiar se forem resolvidas no quadro de apoio emocional 
por parte dos pais. De fato, muitos adultos emergentes que 
já terminaram a sua formação universitária sentem falta de 
confiança nas suas próprias capacidades, não se julgam 
capazes de enfrentar o futuro com autonomia e, frequente-
mente, indicam que não se sentem suficientemente prepa-
rados para encarar os papéis de adulto (Andrade, 2010a; 
Andrade, 2010b; Mendonça, Andrade, & Fontaine, 2009; 
Rossi, 1997). Estes afirmam, ainda, que o apoio emocional 
que recebem dos pais é fundamental para encararem as 
opções e ultrapassar os eventuais obstáculos que surgem 
no início da idade adulta (Cavalli, 1997; Rossi, 1997). Os 
estudos de Leondari e Kiosseoglou (2000) e Lee e Hughey 
(2001) encontraram níveis elevados de proximidade afetiva 
e emocional nas relações familiares, entre jovens adultos e 
os seus pais. Além disso, e na linha de Cavalli (1997), repor-
tando-se aos jovens adultos profissionais que residem com 
os pais, parece que quanto mais autonomia instrumental os 
jovens sentem em relação à sua família, mais dependentes 

Quadro 1. Médias e desvios padrão das variáveis em estudo.

Estudantes Trabalhadores

Fatores das Escalas Média D.P. Média D.P.

ISPF2 – Independência emocional 39.18 6.27 34.13 5.55

ISPF3 – Independência funcional 26.09 4.87 28.00 5.27

AUT0PF1 - Auto-conceito global e de competência no trabalho 29.26 6.72 26.94 5.78

AUT0PF2 - Competência para cuidar dos outros 18.30 2.94 18.90 3.00

AUT0PF3 - Competência na gestão das tarefas domésticas 10.44 2.72 10.93 2.69

IDENF2 - Identidade moratória e difusão 52.64 6.29 55.43 6.69
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ao nível emocional se tornam da mesma, na medida em que 
têm mais capacidade para dar valor a este apoio que os pais 
podem dar em momentos de decisão, ou mesmo de instabi-
lidade afetiva e profissional. De fato, os adultos emergentes 
que vivem com os pais não só estão satisfeitos com a sua 
situação como continuam a considerar os pais como a sua 
principal fonte de apoio emocional (Rossi, 1997). Com efeito, 
as próprias alterações no contexto da família e da relação 
pais-filhos, exercidas no sentido da redução de conflitos en-
tre gerações, valorizam cada vez mais o apoio emocional 
entre pais e filhos (Cavalli, 1997). 

Deste modo, parece-nos que uma das possíveis 
explicações para os resultados encontrados pode residir 
nesta relação entre o prolongamento da estadia em casa 
dos pais por parte dos adultos emergentes trabalhadores e 
o consequente apoio por parte destes, que poderá conduzir 
a uma valorização do apoio emocional para enfrentar a tran-
sição do ensino para o mercado de trabalho. Estes adultos 
emergentes trabalhadores estarão, assim, mais sensíveis à 
importância do apoio afetivo que é dado pelos pais, o que 
poderá justificar as diferenças em relação aos universitários. 
Por outro lado, a proximidade e necessidade de aprovação, 
por parte dos pais, no caso dos adultos emergentes uni-
versitários, pode, em determinados momentos, colidir com 
o desejo de independência e de exploração de diferentes 
oportunidades, que os jovens universitários querem assumir. 
Isto justificaria uma valorização da independência emocional 
para os estudantes. Uma vez terminada esta etapa da vida 
universitária, e uma vez assumido um dos papéis de adulto, 
a necessidade de afirmação da independência deixa de ser 
tão relevante dando mais ênfase à independência funcional 
como veremos mais adiante. 

Na sequência dos argumentos expostos e para o 
contexto nacional, e tal como acontece noutros países, face 
ao risco e à incerteza no mundo do trabalho, o apoio dos pais 
às transições para a vida adulta, embora fundamental pare-
ce também dar origem também a uma certa dependência, 
nas situações em que os filhos permanecem até idade avan-
çada na casa dos pais, num estatuto de “semi-dependência” 
que se reflete também ao nível emocional (Andrade, 2010a; 
Guerreiro & Abrantes, 2004). Como evidencia Pappámikail 
(2004), nos jovens portugueses a convivência entre pais e 
os seus filhos adultos que exercem uma profissão é confi-
gurada por cenários de interdependência emocional, que se 
acentuam em situações de crise, ou seja, existe uma garan-
tia de apoio emocional aos filhos para enfrentarem as situ-
ações mais difíceis da sua vida. Globalmente, parece-nos 
que os fatores de natureza social, nomeadamente para os 
adultos emergentes trabalhadores que vivem com os pais, 
configuram novas relações entre pais e filhos, que se trans-
formam em interdependências e formas de apoio emocional, 
bastante relevantes para a transição para a idade adulta 
sobretudo no período de inserção no mercado de trabalho. 
No seu conjunto parece-nos que isto poderá contribuir para 
a explicação das diferenças encontradas entre os grupos. 

O estatuto de identidade moratória está mais presen-
te nos trabalhadores do que nos estudantes. Os resultados 

não permitem confirmar, parcialmente, a nossa hipótese H1. 
Ora, no quadro da adultez emergente de Arnett (2000), seria 
esperado que os estudantes, por se encontrarem num perí-
odo de exploração das suas vidas pessoais e profissionais, 
pudessem apresentar níveis mais elevados no estatuto de 
moratória. Um dado que se torna relevante na discussão 
destes resultados está associado ao fato dos estatutos de 
identidade não serem fixos, mas pressuporem avanços e 
recuos desenvolvimentais. Assim, ao analisar os contextos 
de vida dos estudantes, pensamos que, mesmo que estes 
se questionem e explorem diferentes opções de vida, não 
necessitam de tomar decisões definitivas nem de assumir 
compromissos duradouros. Como alguns estudos demons-
tram, o contexto universitário implica liberdade para o desen-
volvimento pessoal, sendo um período voltado para novas 
experiências, um período para “viver a vida”, ou seja, sem 
grandes restrições ou responsabilidades ou compromissos 
embora os estudantes, pelas opções académicas que efec-
tuaram, podem julgar já ter definido as suas opções de vida 
futura (Danielsen, Lorem, & Kroger, 2000). 

Se este período pressupõe o desenvolvimento de um 
projeto de vida adulta, a verdade é que, na maioria dos ca-
sos, o investimento neste projeto não toma automaticamente 
forma, quando se dá início ao exercício do papel profissional. 
A exploração continua a ser estimulada tanto pelas frequen-
tes alterações na atividade profissional, como com a possi-
bilidade de retorno ao sistema educativo para completar a 
formação julgada necessária, no âmbito de um projecto pro-
fissional e pessoal que se define progressivamente (Arnett, 
2000). Isto poderá, então, refletir-se no predomínio de um 
estatuto de identidade moratória para esta fase da adultez 
emergente. Em nosso entender, uma das grandes diferenças 
entre os estudantes e os trabalhadores, é que estes últimos 
estão imersos num contexto de certa ambiguidade, que pode 
implicar uma necessidade de reflexão acerca de si mesmos 
e acerca do futuro e pôr novamente em questão opções 
anteriores, para poderem comprometer-se com decisões e 
opções de vida. Parece-nos que esta reflexão é orientada 
por um certo paradoxo entre o que se deseja, em termos de 
projetos de vida adulta, e o que poderá ser possível obter, 
face aos constrangimentos sociais reais. Parece, assim, que 
são mais os trabalhadores e menos os estudantes quem está 
a viver “verdadeiramente” a transição para a idade adulta, o 
que certamente implica um questionamento pessoal ativo, 
característico do estatuto de identidade moratória.

No auto-conceito global e competência no trabalho os 
trabalhadores apresentam valores inferiores aos estudantes, 
confirmando, deste modo, a nossa hipótese2. Vimos que os 
trabalhadores apresentam níveis superiores no estatuto de 
identidade moratória, o que está associado a uma fase in-
tensa de reflexão e questionamento pessoal acerca das suas 
capacidades e das suas opções em relação à vida adulta. 
Este período de questionamento que os adultos emergentes 
trabalhadores atravessam pode estar intimamente associado 
a dúvidas quanto à sua competência, que se traduzem por 
valores mais baixos no auto-conceito, na medida em que as 
experiências reais de trabalho desenvolvem um maior sentido 
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crítico dos jovens acerca de si próprios. Destaca-se, também 
que estas dúvidas englobam a componente da competência 
no trabalho com consequências evidentes. Conforme temos 
vindo a destacar o confronto direto, nos primeiros anos de 
inserção mercado de trabalho, com a realidade laboral, a 
par de algumas dificuldades ao nível da concretização de 
expetativas em relação ao trabalho e carreira, pode levar 
a que estes jovens tenham uma imagem pessoal da sua 
competência no trabalho inferior à dos estudantes, que estão 
ainda imersos num contexto em que qualquer expetativa é 
legítima, face à possibilidade de concretizarem uma ativida-
de profissional. Consequentemente, a imagem de si próprio, 
ao nível profissional dos trabalhadores, estará mais sujeita 
a questionamento e a flutuações nesta fase de inserção no 
mercado de trabalho, do que no caso dos estudantes, o que 
pode justificar as diferenças significativas encontradas entre 
os estudantes e eles para este domínio.

Apesar do que se acabou de expor relativamente aos 
efeitos das dificuldades do mercado de trabalho e o modo 
como estas podem fazer decrescer as atitudes dos jovens 
trabalhadores em relação a este domínio parece-nos contudo 
que a inserção laboral, mesmo que não seja completamente 
conseguida pode promover a independência funcional des-
tes adultos emergentes. De fato, um dos resultados obtidos e 
que não nos parece surpreendente reside no fato dos traba-
lhadores obterem valores ao nível da independência funcio-
nal significativamente mais elevados do que os estudantes. 
Os resultados suportam parcialmente a hipótese H3.

Na nossa perspetiva os estudantes portugueses 
tendem a ser bastante dependentes do ponto de vista eco-
nómico, residencial e mesmo nas suas práticas diárias em 
relação aos pais. Os trabalhadores, por via das necessida-
des com se deparam, de encontrar um emprego, tentarem 
economizar com vista a uma vida autónoma, ou serem ca-
pazes de gerir as suas prioridades de vida, ou mesmo pelo 
fato de já exercerem uma atividade profissional, tornam-se 
mais independentes do ponto de vista funcional em relação 
aos pais. Pensamos assim que estes resultados podem ser 
de fato um reflexo da etapa de vida que cada um dos grupos 
de jovens está a atravessar. 

Os adultos emergentes estudantes apresentam va-
lores significativamente menos elevados do que os adultos 
emergentes trabalhadores, na avaliação de competência 
para a gestão das tarefas domésticas e na avaliação de com-
petência para cuidar dos outros. Estes resultados não permi-
tem confirmar a nossa hipótese H2. Se o início do exercício 
do papel profissional se reveste de um conjunto de exigên-
cias em termos de disponibilidade de horários e de desgaste 
pessoal, a sensibilidade para a necessidade de exercer de 
tarefas domésticas e cuidar dos outros parece também au-
mentar. Apesar das primeiras tarefas serem, de fato, muitas 
vezes exigentes em termos de tempo, a execução de peque-
nas tarefas domésticas no seio da família de origem, poderá 
levar os trabalhadores a ter uma perspetiva mais otimista 
sobre a sua capacidade de gerir este tipo de tarefas. 

Quanto à perceção de competência para cuidar dos 
outros, quando comparados com os estudantes, os trabalha- comparados com os estudantes, os trabalha-

dores apresentam valores mais elevados. Para compreen-
der estes resultados, é necessário ter em conta novamente 
a etapa do ciclo de vida que atravessam. Assim, e mesmo 
que o adiamento dos papéis familiares possa estar presente 
nos planos de vida dos jovens trabalhadores, o sentimen-
to de competência para cuidar dos outros pode estar mais 
presente nos trabalhadores do que nos estudantes. Estes 
últimos estão mais centrados em si próprios e em tarefas 
desenvolvimentais, que passam por explorações no domínio 
vocacional eafetivo, estando, portanto, mais distantes de 
tarefas que envolvam o cuidado com os outros. Para além 
disto, tal como foi já destacado no estudo de Tang (1997) 
existe disponibilidade dos jovens adultos trabalhadores que 
residem com os pais para cuidar destes, sempre que neces-
sário. No seu conjunto, parece-nos que estes fatos poderão 
contribuir para as diferenças encontradas entre grupos, em 
relação a estas variáveis.

Por último, gostaríamos de tecer um breve comen-
tário sobre o fato de algumas das variáveis não permitirem 
diferenciar os grupos. Começando pelos estatutos de iden-
tidade verifica-se que não há diferenças nos grupos em 
relação aos estatutos de identidade vicariante e construída. 
De fato, estes resultados não confirmam as propostas da 
literatura que indicam que, à medida que se vai avançando 
ao longo do ciclo vital, a identidade construída tende a surgir 
e a identidade vicariante tende a estar presente sobretudo 
nos jovens mais novos. No nosso estudo parece, então, que 
a presença destes estatutos de identidade surge em ambos 
os grupos, o que poderá ser um indicador dos tais avanços e 
retrocessos na construção da identidade que são documen-
tados por alguns autores. 

Considerações Finais
Os resultados, embora de natureza exploratória, per-

mitem contribuir para uma melhor compreensão do modo 
como, em dois grupos de adultos emergentes que se dife-
renciam pelo estatuto ocupacional, os contrutos psicológicos 
da identidade, o auto-conceito e autonomia apresentam dife-
renças. Deste modo, o exercício de uma atividade profissio-
nal parece destacar-se como uma dimensão relevante tanto 
para a construção da identidade como para o questionamen-
to do auto-conceito e da própria autonomia. 

Apesar do interesse de efetuar comparações entre 
adultos emergentes que ainda frequentam o ensino superior 
e aqueles que já o fizeram e estão agora no mercado de tra-
balho, os resultados obtidos devem ser lidos com precaução. 
Estudos futuros que envolvam o seguimento longitudinal 
destes grupos podem permitir avaliar, de forma mais precisa, 
o modo como a inserção no mercado de trabalho ou mesmo 
a transição do ensino superior para o mercado de trabalho 
exercem influência do modo como os adultos emergentes 
construem a sua identidade, auto-conceito e mesmo como 
vão progressivamente delineando processos de autonomia. 
Para além deste aspeto as características da amostra deste 
estudo também constituem uma limitação para a extrapola-
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ção destes resultados para outros grupos de adultos emer-
gentes que, por exemplo, não frequentaram o ensino supe-
rior. A inclusão de uma amostra de maior dimensão e mais 
heterogénea e representativa da realidade adultos emergen-
tes portugueses poderá permitir avaliar a consistência destes 
resultados, bem como o seu aprofundamento.
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Resumo

Este estudo, baseado na Psicologia Histórico-cultural, visa analisar os espaços de configuração de sentidos da docência que emergem nas 
atividades desenvolvidas por 16 licenciandos de diferentes cursos nas dinâmicas formativas ofertadas pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID). Amparada por uma metodologia qualitativa de pesquisa, as informações foram construídas por meio de grupos 
focais de discussão e questionário de complemento de frases. No processo de análise, leituras aprofundadas dos dados deram origem aos 
indicadores que possibilitaram a construção de dois núcleos de significação: o PIBID e a relação prática da docência e o PIBID e a provocação 
reflexiva.  Os resultados evidenciam o PIBID como importante espaço para a formação, pois oferece elementos centrais para a configuração da 
docência como profissão que toma o conhecimento da realidade escolar como premissa para a ampliação da reflexão no processo continuo de 
repensar a escolha da docência e o compromisso com o ensino e aprendizagem das futuras gerações.
Palavras-chave: Formação de professores; mediação da aprendizagem; psicologia histórico-cultural.

The PIBID and mediation in setting directions on teaching
Abstract

This study, based on Psychology Historical-cultural, aims to analyze the configuration spaces of directions of teaching that emerge in the activities 
developed by 16 different undergraduate courses in formative dynamics offered by the Institutional Scholarship Program Introduction to Teaching 
(PIBID). Supported by a qualitative research methodology, the information was built through focus group discussions and phrases complement 
questionnaire. In the process of analysis, in-depth data readings gave rise to indicators that allowed the construction of two meaning cores: the 
PIBID and practical relationship of teaching, and PIBID and reflective provocation. The results show PIBID as an important space for training, it 
offers central to the teaching of the configuration as a profession that takes the knowledge of school reality as a premise for the extension of the 
reflection in the ongoing process of rethinking the choice of teaching and commitment teaching and learning of future generations.
Keywords: Teacher training; learning mediation; Historical-Cultural Psychology.

El PIBID y la mediación en la configuración de sentidos sobre la docencia
Resumen

Este estudio, basado en la Psicología Histórico-cultural, tiene el objetivo de analizar los espacios de configuraciones de sentidos de la docencia 
que emergen en las actividades desarrolladas por 16 licenciandos de diferentes cursos en las dinámicas formativas ofrecidas por el Programa 
Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID). Amparadas por una metodología cualitativa de pesquisa, las informaciones fueron 
construidas por medio de grupos focales de discusión y cuestionario de complemento de frases. El proceso de análisis, lecturas profundizadas 
de los datos dieron origen a los indicadores que posibilitaran la construcción de dos núcleos de significación: el PIBID y la relación práctica de 
la docencia, y el PIBID y la provocación reflexiva.  Los resultados evidencian el PIBID como importante espacio para la formación, pues ofrece 
elementos centrales para la configuración de la docencia como profesión que toma el conocimiento de la realidad escolar como premisa a la 
ampliación de la reflexión en el proceso continuo de repensar la escoja de la docencia y el compromiso con la enseñanza y aprendizaje de las 
futuras generaciones.
Palabras clave: Formación de profesores; mediación del aprendizaje; psicología histórico-cultural.
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Introdução

O PIBID e o processo de (des) construção da 
formação docente

Sabe-se que, atualmente, as políticas de formação 
docente são enfáticas no que concerne à criação e ma-
nutenção de um espaço diferenciado para a formação de 
professores no âmbito da universidade. Exemplo claro é o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID), caracterizado como uma ação conjunta do Minis-
tério da Educação, por intermédio da Secretaria de Ensino 
Superior (SESU), e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tem como uma de 
suas finalidades fomentar a iniciação à docência e melhor 
qualificá-la. 

A temática da qualificação da formação docente há 
tempos já faz parte de políticas, debates e reflexões das 
mais variadas em nosso país. No entanto, é com a criação 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (PIBID) que, atualmente, as discussões estão sendo 
realizadas no âmbito nacional. A magnitude do programa 
foi inclusive, recentemente, validada ao se considerar a 
implementação de suas ações na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação, que a partir de maio de 2013 incorpora 
o programa como uma política de formação docente. Para 
tanto, cabe ressaltar que o PIBID é também amparado pelo 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), desenvolvido no país, 
que tem como prioridade o aumento da oferta de cursos de 
licenciatura.  Seja pela defesa de um ou de outro programa, 
fato é que a formação docente parece ser o eixo central de 
análise das políticas educacionais no Brasil (Gomes, San-
tos, & Felício, 2014).

Mesmo sendo recente, o programa já é alvo de estu-
dos e pesquisas, e não se poderia esperar menos, dado o vo-
lume de recursos financeiros, de profissionais e licenciandos 
que envolve. No entanto, se a proliferação do programa se 
deu de forma acelerada, a constatação de resultados efetivos 
do alcance de um de seus objetivos, de “promover a melhoria 
da educação básica” é ainda um desafio a ser perseguido. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito do PIBID e pu-
blicados em artigos indexados ao SciELO entre os anos de 
2011 e 2015 se caracterizam como relatos de experiências 
das ações desenvolvidas no programa e enfatizam o debate 
em diferentes segmentos de ensino (educação infantil, ensi-
no fundamental e educação superior), enfocando desde as 
ações do programa e seus benefícios às escolas públicas, 
no que concerne ao desenvolvimento de metodologias, prá-
ticas de ensino, discussões teóricas acerca da configuração 
educacional escolar, até o impacto das ações do programa 
para a configuração da identidade docente como mecanis-
mo de valorização da profissão. 

As temáticas investigadas nos estudos abarcam 
diversas dimensões envolvendo a discussão dos pressu-
postos políticos do programa e seus desafios para a forma-

ção de professores no Brasil (Andre, 2012), assim como a 
análise desses pressupostos em relação às demais políticas 
e diretrizes da formação docente nas últimas décadas (Ma-
teus, 2014). 

Outro enfoque de relevância nos estudos divulgados 
problematiza o impacto do programa na realidade e contex-
to escolar à luz de pressupostos teóricos críticos (Zordan, 
2015), ou ainda a análise do processo de participação dos 
licenciandos envolvidos com as ações psicossociais na es-
cola (Freitas, 2014), com base em compreensões contem-
porâneas dos desafios das ações educacionais (Silvestre, 
2015), frente aos desafios da contribuição que o PIBID pode 
ofertar para a transformação da escola básica (Fetzner & 
Souza, 2012). 

Mas são os estudos que focalizam o processo forma-
tivo dos alunos que lideram as problematizações lançadas 
pelas diferentes pesquisas e que se aproximam das discus-
sões propostas por este estudo. Dentre as indagações do 
espaço formativo ofertado pelo PIBID diferentes enfoques 
são adotados nas investigações, como por exemplo, as re-
presentações das práticas de formação colaborativas (Ma-
teus, 2014), a constituição do processo de aprendizagem 
docente (Frison, Albuquerque, & Porto, 2014; Bergamaschi 
& Almeida, 2013), as estratégias formativas adotadas no 
interior do programa para a qualificação da formação e 
atuação docente nas diferentes áreas de atuação (Neitzel, 
Pareja, & Hochmann, 2013; Pranke & Frison, 2015). 

Dentre os estudos que exploram o espaço formativo 
do PIBID, as discussões têm como foco o consenso de que o 
programa possibilita a inserção de novos formatos para a for-
mação inicial docente favorecedora de ações práticas mais 
condizentes com os desafios escolares nas diferentes áreas 
do conhecimento (Santos & Arroio; 2015; Cerutti-Rizzatti & 
Irigoite, 2015). 

Neste sentido, visualiza-se que os estudos desenvol-
vidos no âmbito do programa estão alinhados à superação 
de desafios que historicamente firmam a discussão da for-
mação de professores do Brasil, assim como buscam apre-
sentar ações consoantes às novas demandas formativas, 
que favoreçam a apropriação pelos alunos – futuros docen-
tes – de uma compreensão adversa à lógica do “aprender 
fazendo”; “aprender em serviço”; “aprender praticando”, 
ou seja, a fragmentação da ação pedagógica do professor 
(Arce, 2001; Libâneo, 2012).

Psicologia Histórico-Cultural: o enfoque no sujeito 
professor

Não podemos desconsiderar como citado por Bock 
(2003) que foi como uma inserção política minimizada que a 
Psicologia aproximou-se da Educação, o que acarretou um 
distanciamento das críticas as diretrizes educacionais do 
país, isentando assim as instituições escolares do fracasso 
de seus alunos. 

Neste sentido, autores como Gomes (1999) e Nova-
es (1999) são enfáticas ao afirmarem que o alinhamento da 
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Psicologia à Educação no Brasil demanda acima de tudo a 
composição de amparos teóricos críticos que favoreçam a 
ação diretiva e intencional focada na transformação social 
(Bock, 2003).

Com a defesa de que a educação tem um papel 
central na transformação do homem, compreendemos que 
a universidade, principalmente nos cursos de formação de 
professores, é um pólo potencializador de transformações 
individuais e sociais, desde que alinhada aos pressupostos 
de uma educação humanizadora, que promova a apropria-
ção pelos licenciandos dos conhecimentos construídos; fa-
voreça sua formação crítica e de cidadania e acima de tudo, 
considere o lugar do sujeito neste processo (Souza, 2009). 

De acordo com Guzzo (2005), um dos desafios 
centrais da Psicologia neste processo é favorecer uma for-
mação que desvele a realidade escolar e assim possibilite 
formas de tornar a escola um espaço para o exercício da 
liberdade, o que demanda que a formação oferte referências 
que auxiliem os licenciandos – futuros docentes – a proble-
matizar as concepções, as práticas e as políticas presentes 
nas realidades educacionais (Machado, 2003).

Para Galdini e Aguiar (2003), a ação da Psicologia 
nesta perspectiva de formação requer a clareza de que as 
práticas que visem a atuação sobre a realidade escolar im-
plicam a complexa reflexão sobre as concepções de homem, 
escola e educação. Ação esta que demanda a construção de 
um alicerce sólido que garanta um processo sistemático e 
contínuo de formação dos educadores envolvidos (Antunes, 
2003).

Ao se ter por base o pressuposto de Vigotski, exposto 
ao longo de sua obra, de que a condição humana, isto é, 
a formação do sujeito ocorre no seio do momento histórico 
e cultural em que se efetiva, é de suma importância estar 
atento para quem são esses licenciandos/docentes. Como 
eles se constituem como sujeitos ativos no meio em que se 
inserem (em especial no ambiente escolar)? A todos os indi-
víduos está garantida sua participação na espécie humana, 
entretanto, a condição humana é dada pela interação com 
seus pares, com sua cultura, com sua sociedade.

Segundo Souza e Andrada (2013)

O processo de se humanizar, a partir de um arcabouço 
biológico herdado pelo sujeito, tem como central o social e, 
no modo de compreender do autor, mais se assemelha a 
uma revolução do que a uma evolução. Isso porque envolve 
a ação permanente do sujeito em relação ao meio, o qual 
é considerado fonte de desenvolvimento, visto que dele 
derivam o conteúdo e a dinâmica que, apropriados pelo 
sujeito de modo próprio e singular, constituirão seu sistema 
psicológico e sua personalidade (p.357).

Essa acepção do meio como fonte de desenvolvi-
mento confere importância primordial à escola, sobretudo 
por ser o lugar em que circulam os conhecimentos sistema-
tizados segundo uma lógica própria das disciplinas da ciên-
cia, a qual promove novos modos de pensar e agir sobre a 
realidade, quando apropriados pelos sujeitos que a frequen-

tam. Do mesmo modo, é possível também pensar o PIBID 
como meio que se constitui fonte de desenvolvimento dos 
sujeitos que se beneficiam dele, sobretudo no que concerne 
ao desenvolvimento da docência como profissão ou da pro-
fissionalização docente, tema que vem sendo objeto de pes-
quisas e discussões nos últimos tempos. Essa ideia assume 
maior relevância quando associada ao modo como Vigotski 
concebe o processo de atribuição de sentido e significado ao 
explicar a dinâmica de constituição do sujeito como singular: 

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo 
vivo; o pensamento nasce através das palavras. Uma 
palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e 
um pensamento não expresso por palavras permanece 
uma sombra. A relação entre eles não é, no entanto, algo já 
formado e constante; surge ao longo do desenvolvimento e 
também se modifica (1989, p. 131).

Contudo, no processo de constituição do sujeito os 
significados e os sentidos operam na constituição da sin-
gularidade, tendo em vista que se configuram com base na 
história das experiências vividas por cada sujeito. Segundo 
Souza e Andrada (2013), na acepção de Vigotski o sentido 
de uma palavra predomina sobre seu significado, pois uma 
mesma palavra possui um significado compartilhado e senti-
dos múltiplos, visto ser este último construído e, nesta cons-
trução, incorpora complexos processos psicológicos que 
são privados e reportam ao que emerge na consciência de 
cada um no momento de sua configuração. “Os sentidos são 
construídos por meio de lembranças, vivências, percepções 
únicas, singulares e que dependem do contexto em que são 
despertos” (p.359).

Assim, a categoria de sentido elaborada por Vigotski, 
em uma de suas últimas obras (Pensamento e Linguagem, 
1934/1996), permite compreender a constituição do psiquis-
mo humano como processo fluido, complexo e dinâmico. 
Para o autor, a produção individual de sentido tem sua ori-
gem no encontro singular de um sujeito com uma experiên-
cia social concreta. Nas palavras do autor, 

o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos 
psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência.É 
um todo complexo, fluido e dinâmico, que tem várias zonas 
de estabilidade desigual. O significado é apenas uma das 
zonas de sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 
adquire o seu sentido no contexto em que surge; em 
contextos diferentes, altera o seu sentido. O significado 
permanece estável ao longo de todas as alterações do 
sentido. O significado dicionarizado de uma palavra nada 
mais é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa 
de uma potencialidade que se realiza de formas diversas da 
fala (1996, p. 125).

O autor evidenciou a indissolúvel unidade entre ati-
vidade individual, externa e interna, e atividade social (ou 
coletiva), postulando a dinâmica de internalização como 
processo de transmutação dos processos interpsíquicos 
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em processos intrapsíquicos. A internalização, por sua vez, 
ocorre por meio da apropriação dos signos, que são, segun-
do Vigotski (2001), os mediadores semióticos das relações 
dos homens com a cultura humana e, consequentemente, 
constituintes centrais do desenvolvimento psíquico. 

O conceito de mediação ultrapassa a relação aparen-
te entre coisas, penetrando na esfera das intervinculações 
entre as propriedades essenciais das coisas – Para Vigotski, 
a interiorização de signos – ou emprego de ferramentas psí-
quicas – é matricial na defesa da tese acerca da natureza 
social do psiquismo humano, pois esse processo interpe-
netra, condensa as três dimensões da atividade mediada 
(propriedades de um objeto; agindo sobre a propriedade de 
outro objeto; e a atividade em questão) = a) a sociedade 
que comporta os signos; b) o ser social que os porta por 
interiorização; c) a decorrente transformação que ela (inte-
riorização) provoca nos processos psíquicos existentes até 
então (Martins, 2011, p. 41).

Como discutido pela autora, a mediação é interposi-
ção que provoca transformações, encerra a intencionalidade 
socialmente construída e promove desenvolvimento, enfim, 
uma condição externa que, internalizada, potencializa o ato 
de trabalho, seja ele prático ou teórico. 

De acordo com Facci (2009), com base neste en-
tendimento a ação mediadora é responsável pelo processo 
de movimentação das funções psíquicas superiores, o que 
favorece que novas relações sejam estabelecidas com co-
nhecimentos já adquiridos, além de produzir novas necessi-
dades de apropriação mais complexas. 

Entendemos assim que faz parte do processo media-
dor possibilitar aos licenciandos oportunidades de desenvol-
vimento para novos enfrentamentos, com o reconhecimento 
de como e quanto a “prática pedagógica pode levar o homem 
a se libertar do pensamento prático, da vida cotidiana, para 
a esfera do pensamento mais elaborado, de cunho teórico. 
(Facci, 2009, p. 125). 

O processo formativo exige a configuração de um 
complexo sistema que permeia e resgate a ação dialógica, 
recuperando o papel da mediação avaliado agora não ape-
nas pelos conteúdos disciplinares e comportamentais espe-
rados, mas também por seus progressos individuais e sociais 
permanentes dos alunos (Tacca, 2005; Martinez, 2005).

Assim, este estudo amparado na Psicologia Históri-
co-cultural visa analisar o PIBID como espaço de mediação 
e sua potencialidade na promoção da configuração de novos 
sentidos sobre a docência, tomando como base as manifes-
tações de alunos sobre vivências no âmbito do programa ofe-
recido pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

Pressupostos Teóricos e Metodológicos do Estudo

Segundo Vigotski (1931/1995), o objeto e o método 
de investigação em psicologia mantêm uma relação muito 
estreita. Há que se ter claro, portanto, o objeto de estudo da 
psicologia, visto que ao se acercar dos fatos que pretende 
investigar (o objeto de pesquisa), o pesquisador já o faz de 

certa perspectiva metodológica: “A elaboração do problema 
e do método se desenvolvem conjuntamente, ainda que não 
de modo paralelo. A busca do método se converte em uma 
das tarefas de maior importância na investigação” (p.47). 

O objeto de investigação da psicologia, segundo Vi-
gotski, é o sujeito histórico e o materialismo histórico e dialé-
tico o fundamento epistemológico que garante a adequação 
do método ao objeto de estudo. Histórico entendido como o 
fenômeno em movimento, compreendendo “a historicidade 
dos processos como movimentos dialéticos, marcados por 
oposições, concordâncias, simetrias e assimetrias, enfim, 
tensões que se objetivam em sínteses inexoravelmente 
provisórias” (Zanella, Reis, Titon, Urnau, & Dassoler, 2007). 

Assumimos nesta pesquisa o método dialético, que 
tem por objeto de estudo o sujeito histórico. Para Vigotski 
(1995), “... Estudar algo historicamente significa estudá-lo 
em movimento no seu desenvolvimento histórico. Essa é a 
exigência fundamental do método dialético” (p.6). O que o 
autor quer dizer é que ao abranger, no estudo de dado fenô-
meno, todas as suas fases e mudanças, desde o momento 
de seu aparecimento até que deixe de aparecer, o pesqui-
sador “dá visibilidade a sua natureza” (p.6) e, desse modo, 
pode conhecer sua essência, visto que ele (o fenômeno) só 
se mostra quando em movimento. 

O estudo tem como base as proposições do Progra-
ma Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
desenvolvido em uma Universidade Federal da Região Sul 
Mineira, entre os anos de 2009 e 2013. O programa em 
questão finalizou o projeto em março de 2014, com a parti-
cipação de nove cursos de licenciaturas, a saber: Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, Física, Geografia, História, 
Letras (Português e Espanhol), Matemática, Pedagogia e 
Química, contemplando a participação de 257 licenciandos, 
40 supervisores, 18 coordenadores de área, dois coordena-
dores de gestão de processos educacionais e um coordena-
dor institucional, para o desenvolvimento das ações em 12 
escolas de educação básica do município.  Me todo log i -
camente, o desenvolvimento do projeto foi vinculado a três 
conceitos que se complementam: o exercício da docência 
compartilhada, o exercício da pesquisa-ação e a dimensão 
interdisciplinar das ações pedagógicas. Os princípios sus-
tentam a compreensão da escola como espaço co-formador, 
com ações qualificadas de investigação, pesquisa, entendi-
da como procedimentos conjuntos de ações e transforma-
ções das realidades escolares, equivalendo, portanto, a uma 
nova postura frente à produção de conhecimento. 

 Foram participantes do estudo 16 licenciandos vin-
culados às áreas de Ciências Biológicas; Ciênciais Sociais, 
Física, História, Letras/Português; Matemática, Pedagogia, 
Química, com idades de 20 a 35 anos, e período de vin-
culação ao programa variando de 3 a 35 meses. A escolha 
desses sujeitos se deu após o convite aberto para a partici-
pação nos grupos de discussão, elegendo-se como critério 
de inclusão a participação de no mínimo dois licenciandos 
de cada curso. Foram excluídos da amostra os licenciandos 
que não participaram de no mínimo 75% dos encontros rea-
lizados ao longo da pesquisa.
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Com vistas aos objetivos da pesquisa e apoiada nos 
pressupostos teóricos que a sustentam, foram definidos 
como recursos para a construção da informação instrumen-
tos de complemento de frases1, preenchidos individualmen-
te pelos participantes e compostos por expressões cotidia-
nas do espaço formativo nos quais poderiam se posicionar 
livremente, assim como a realização semanal de grupos 
focais direcionados por roteiro de discussão investigativa 
como: justificativas da escolha profissional; pontos positivos 
e negativos em participar do programa; motivações para a 
participação; dificuldades e facilidades em participar das 
atividades desenvolvidas. 

Neste sentido, os depoimentos obtidos nos encon-
tros de grupo focal, assim como as afirmações constantes 
do instrumento complemento de frases foram transcritas 
e categorizadas, por meio do processo de construção de 
indicadores que posteriormente foram agrupados para a 
configuração dos núcleos de significação do estudo, que 
amparam os pontos fundamentais de implicação dos sujeitos 
com as realidades estudadas, o que exige procedimentos e 
elaborações interpretativas a partir dos caminhos empíricos 
da pesquisa. (Aguiar & Ozella, 2006). Este movimento de 
análise resultou na elaboração de dois núcleos de significa-
ção: 1) O PIBID e a relação prática da docência; 2) O PIBID 
e a provocação reflexiva; os quais oferecem elementos para 
a compreensão dos sentidos da docência para os sujeitos 
da pesquisa.

Resultados e Discussões

1. O PIBID e a relação prática da docência 

O primeiro núcleo de significação que emerge da 
análise dos dados acessados na investigação, tanto com 
base nas informações descritas nos instrumentos de com-
plemento de frases como nos encontros e discussões de 
grupo focal, se organiza em torno dos indicadores de sen-
tidos sobre a importância da vivência da prática docente 
no curso, evidenciando que as ações e objetivos do PIBID 
favorecem aos licenciandos a aproximação e a articulação 
com o exercício prático da docência. Diferentes relatos e 
expressões dos participantes demarcam que a participação 
no programa favorece uma experiência diferenciada que 
contempla, para além dos estudos teóricos, o conhecimento 
da realidade escolar.

Pode ser evidenciado neste núcleo de análise que o 
PIBID se constituiu como um espaço formativo que possibi-
lita a visualização de uma outra vertente da profissão, confi-
gurada pelo indicador de sentido “a experiência da docência 
como vivência possível”, que potencializa nos licenciandos 

1    Trata-se de um questionário em que se utiliza nas questões de 
um começo de frase que deve ser completado pelo sujeito. Seu 
objetivo é promover a reflexão do sujeito sobre o tema proposto, 
como forma de movimentar o pensamento e captar contradições 
(Gonzalez Rey, 2005).

o reconhecimento da importância da prática da profissão no 
momento da formação. As falas a seguir sustentam essas 
afirmações: 

“O PIBID favorece um aprendizado constante, ligado a 
vivência e a pratica escolar”; “[Espaço] de aprendizagem, 
onde podemos observar e praticar a docência”; “possibilidade 
de ver a prática no dia a dia, de se sentir professor”; “de 
experienciar os desafios da profissão docente”

Também põem em evidência que ainda que essen-
cial, o conhecimento teórico adquirido na formação não 
basta para garantir uma formação de qualidade, pois é a 
experiência de reconhecimento cotidiano da profissão que 
parece embasar a autenticidade em tornar-se professor, 
como demonstrado no relato de um dos licenciandos: “É 
uma ótima oportunidade para o licenciando conviver no 
ambiente escolar e aprender a ser professor na prática”. 

Compreendemos a ânsia dos licenciandos em de-
marcarem a importância de espaços formativos que ofertem 
uma maior aproximação com as diversas realidades que 
caracterizam a profissão. Desafio de rearticular esta dico-
tomia já indicada há tempos com a consideração de que 
parte da desqualificação do trabalho docente nos dias atuais 
pode ser resultado do modelo de formação das licenciaturas 
curtas, predominantemente estruturadas com base na di-
cotomia: preparação pedagógica/conhecimento específico; 
preparação para o ensino/preparação para a pesquisa; pre-
paração teórica/preparação prática (Fonseca, 1997), e que 
se mantêm ainda com a avaliação dos estudos quanto aos 
currículos formativos, evidenciando uma ausência clara de 
um perfil profissional; isso sem falar nas temáticas desvincu-
ladas da prática profissional (Gatti & Barreto, 2009).

Devemos assim problematizar se tal demanda for-
mativa e de atuação não vem potencializando os motivos 
formativos desses alunos, e assim configurando os elemen-
tos de sentidos que demarcam a sua vivência no programa, 
promovendo a defesa da “aprendizagem da docência na 
prática”, elemento este que demarca um outro indicador de 
sentido dos alunos participantes do estudo.

A compreensão da aprendizagem da docência na 
prática, que emerge de relatos como: “O PIBID me possibilita 
um Aprendizado pessoal e profissional constante”; “Gosto e 
me sinto melhor formada e capacitada”; ” Aqui encontro coi-
sas que vivencio somente por estar no PIBID”, está intima-á intima- intima-
mente relacionada à demanda atual que demarca que parte 
das atribuições e qualificações docentes são desenvolvidas 
pela lógica da compreensão do ato pedagógico como ação 
pragmática, corolário do “aprender fazendo”, “aprender em 
serviço”, “aprender praticando” (Arce, 2001, p. 260). 

O sentido expresso pelos alunos na compreensão de 
que o programa favorece a vivência da ação tem no espaço 
escolar a confrontação de experiências formativas importan-
tes, que configura o indicador que o cotidiano das relações 
nas escolas é propulsor da “convivência como dimensão 
formadora”, conforme se observa nos seguintes relatos: “es-
tar no programa me possibilita experiências e proximidades 
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com os alunos que eu não vivencio, por exemplo, no estágio; 
A relação com os demais professores quando auxiliamos as 
atividades; a participação das reuniões e atividades, esta-
mos em formação o tempo todo”.

Novamente apontamos que não desconsideramos 
que o programa favoreça uma vertente de ação impor-ça uma vertente de ação impor- uma vertente de ação impor-
tante ao futuro professor ao possibilitar um contato com 
a realidade já nos primeiros meses de sua formação para 
a futura profissão, como evidenciado em algumas falas: 
“acredito que cada discussão e cada atividade desenvolvida 
são importantes para minha formação”; “Na percepção do 
funcionamento das atividades propostas, atingir o objetivo 
estimulado no planejamento da aula, nem sempre acontece, 
aprender como contornar”.

No entanto, ao mesmo tempo em que consideram as 
relações cotidianas nas escolas como dimensões formati-
vas importantes, os sentidos derivados desta convivência 
evidenciam a profissão docente como ação delimitada por 
domínio técnico e metodológico: “Aqui encontro coisas que 
posso estudar como novas metodologias para trabalhar o 
conteúdo e um estudo sobre as teorias de aprendizagem; 
Como trabalhar com determinados recursos, como planejar 
melhor uma aula”.

Porém, com base nas falas e relatos dos participan-
tes fica claramente evidenciado que a participação no PIBID 
é uma experiência importante para a aquisição de conheci-
mento concernente ao “domínio pedagógico”, que se mostra 
como um outro indicador de sentido da docência configura-
do pelos alunos.

A formação docente quando considerada apenas sob 
a perspectiva das competências e habilidades necessárias 
reflete uma compreensão simplista que, com base na regu-
lamentação, considera que uma vez adquirido o rol de qua-
lificação, o sujeito tem concluída sua formação. Entretanto, 
essa compreensão reduz o saber docente ao como fazer, 
com vistas apenas aos procedimentos técnicos, ao manejo e 
à transmissão das informações acadêmicas (Cunha, 1999).

A extensão e qualidade dos relatos que demarcam 
que o PIBID favorece a vivência da dimensão prática da do-
cência devem ser avaliadas com atenção, sobretudo no que 
concerne aos sentidos que se tem promovido, conforme se 
observa na fala de um licenciando, remetendo-se às ações 
desenvolvidas pelo programa: “É um projeto que contribui 
muito para a formação docente, assim, como auxilia a esco-
la contemplada em uma melhor formação, oferecendo recur-
sos e práticas pedagógicas diferenciadas”, e que demarca o 
indicador de sentido “a docência e a gestão da sala de aula”.

A definição de uma outra esfera formativa, muitas ve-
zes indicada pelos alunos como contraposição ao espaço de 
formação teórica ofertado na universidade, nos indica que 
as ações do programa parecem ser compreendidas pelos 
licenciandos como um espaço real, porém independente, 
que potencializa a configuração de sentidos da docência 
como uma demanda de domínios técnicos, metodológicos 
e relacionais.

De acordo com Martinez (2005), a compreensão 
multifacetada do desenvolvimento humano, com resquícios 

naturalizantes que determinam o desenvolvimento do aluno, 
ainda é uma vertente forte, que ampara muitas das práti-
cas formativas. Seriam essas práticas que embasadas em 
uma regularidade, limitadas e reativas, impossibilitam novas 
ações e caracterizam a ação de reprodução como a única 
via de desenvolvimento humano. 

Questionamo-nos, assim, se o programa, ao confi-
gurar um novo espaço de polarização teórico-prático, não 
acabaria por perpetuar os mesmos dilemas e rupturas já 
presentes nos cursos de formação de professores. Concor-
damos com Gatti (2010), quando afirma que atualmente os 
cursos de licenciatura precisam ser estruturados de modo a 
promover a profissionalização do professor, constituído por 
uma “base sólida de conhecimentos e formas de ação,... ca-
pacitado para construir soluções em sua ação, mobilizando 
seus recursos cognitivos e afetivos” (2010, p. 1360). 

Com base nas análises realizadas o que evidencia-
mos é que a configuração de sentidos dos alunos sobre 
a docência está atrelada à mobilização dos sujeitos como 
reagentes a uma demanda e configuração social de atu-
ação pragmática, reducionista e reprodutora. O que nos 
alarma é que enquanto se mantiver a dicotomia da relação 
teórico-prática não se avançará na instauração de espaços 
formativos efetivamente mediadores e propulsores de de-
senvolvimento dos sujeitos-professores. 

Entendemos também que esta superação depende 
da construção de ação formativa que supere a dicotomia 
entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico, 
entre teoria e prática, e focar um espaço de confrontação 
constante com a realidade em suas múltiplas relações histó-
ricas e sociais que demarcam a docência e suas atribuições 
nos dias atuais.

De acordo com Tacca (2005), nos espaços forma-
tivos é que novas possibilidades de interações podem ser 
estabelecidas e confirmar a constituição do desenvolvimen-
to humano em sua complexidade, mas para tanto, exige a 
construção e reconstrução da ação mediadora focada em 
elementos social, políticos e acima de tudo de enfrentamen-
to à realidade educacional em nosso país.

Defendemos que com a premissa de aproximar o 
licenciando à realidade de trabalho, corremos o risco de per-
petuar a compreensão já bastante comum, e que embasa 
parte dos sentidos configurados pelos licenciandos partici-
pantes do estudo, ao configurarem a docência como ação 
prática, como atividade meramente instrumental, a-crítica e 
reprodutiva. 

2. O PIBID e a provocação reflexiva 

A configuração deste núcleo de significação nos 
possibilita a análise de que as ações do programa favore-
cem a provocação reflexiva dos licenciandos, por meio do 
conhecimento ampliado da realidade escolar e do sistema 
de ensino, além de promover a necessária e constante pos-
tura investigativa derivada da vivência no programa, assim 
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como um espaço de certificação e segurança na escolha 
profissional. 

De acordo com as informações e relatos dos partici-
pantes, a vivência no programa desencadeia reflexões sobre 
a escolha e adesão à docência como profissão, o que se dá 
em consequência do conhecimento das reais características 
da escola: 

“O PIBID favorece o conhecimento do espaço escolar, 
muitas vezes estereotipado pelo aluno de licenciatura, 
ou até mesmo idealizado”; “Um momento de reflexão 
profissional”; “De expectativa, ao ir para a sala de aula”; “De 
reflexão sobre a prática, ao ir para as reuniões”; “Repleto de 
reflexão a respeito do sistema de ensino e nosso objetivo 
como professor”; “De reflexão entre teoria e prática, é onde 
conhecemos a prática antes”. 

Torna-se evidente que um dos indicadores de sentido 
configurado pelos alunos na vivência no PIBID se refere à 
“oportunidade de reconhecimento e desvelamento da rea-
lidade escolar”, fato este atrelado à necessidade constante 
de uma postura reflexiva. Assim, nos questionamos se um 
novo limiar “real” de análise para a formação não exigiria 
uma formação acadêmica com novos rumos e direciona-
mentos, como evidenciado na colocação de um dos alunos: 
“As ações do PIBID me auxiliaram a entender como o uni-
verso dentro da escola é visto de uma forma na academia, e 
na realidade é de outra forma na pratica”.

Não podemos contribuir para a perpetuação da lógica 
de que a vivência acadêmica é desvinculada de uma realida-
de vivida, nem tampouco, que a realidade é explicada por si 
só. Ambos os processos são fundantes da cisão entre teoria 
e prática na formação de professores.

Para Nóvoa (1997), o que não pode ser silenciado 
neste contexto é a perspectiva de formação crítico-reflexiva, 
que dotaria os professores de uma verdadeira formação in-
telectual, premissa para a articulação de uma prática educa-
cional de fato emancipatória. Ainda de acordo com o autor, 
a profissionalização do professor precisa estar embasada 
em uma construção pedagógica não focada na instrumen-
talização, mas naquela que legitime os professores como 
produtores de saberes, distantes das dicotomias teoria/
prática; conhecimento/ação, entre outras. E que acima de 
tudo, favoreça um resgate social da profissão docente, com 
a definição de proposições políticas educacionais coerentes, 
que propiciem aos docentes redescobrir sua identidade e 
cumprir o seu papel na formação dos educandos. 

Entendemos assim que a contemplação de um espa-
ço de mediação sustenta-se não apenas na relação reflexão 
e crítica, mas na interconexão, em que significados e sentidos 
sobre o ensinar e aprender, a um só tempo, resultam desse 
movimento e são condições para seu desenvolvimento, per-
manente e constante. No entanto, o que evidenciamos nos 
relatos e expressões é que esta postura dialética está longe 
de ser apropriada pelos licenciando em suas vivências no 
programa. O que os dados apontam é que o espaço do PIBID 
favorece o pensar/refletir sobre a realidade, permanecendo o 

desafio de promover formas de fortalecer a postura investi-
gativa dos alunos, de modo que ela integre e embase novas 
ações e posicionamentos profissionais, e que possam ir além 
do processo reflexivo, rumo ao desenvolvimento de novas 
ações e de protagonismo docentes na realidade escolar, 
como indicado no seguinte relato: “Aqui encontro coisas para 
pensar e refletir. Ele me possibilita ferramentas para reflexão; 
Auxiliaram a como ser uma professora investigativo-reflexiva; 
É onde eu posso refletir a teoria e a prática”.

Defendemos, como já proposto em estudos anterio-
res, que é no agir cotidiano que novas possibilidades de in-
terações podem ser estabelecidas e confirmar a constituição 
do desenvolvimento humano em sua complexidade, espaço 
este que materializa o processo de ensinar a pensar, o que 
exige a construção e reconstrução do professor crítico e re-
flexivo de sua prática profissional (Gomes & Souza, 2011, 
2012); no entanto, tais ações dependem de ações mediado-
ras, que possibilitem a configuração de sentido que ampliem 
a vivência no programa como um espaço profícuo de “certifi-
cação e segurança na escolha profissional”, como pode ser 
evidenciado nos relatos de alguns alunos,

“... Venho para pensar e repensar meu presente e futuro; 
Mostram que a academia, salvo raras exceções, reproduz 
a lógica da aparência, da mentira”; “Aqui encontro coisas 
que poderão me fazer ter a certeza se eu quero ou não ser 
professor” ; “O projeto de que participei, por exemplo, era 
muito focado na docência, nas práticas didáticas. E a escola 
é bem mais que isso”;

Não nos resta dúvida de que os licenciandos valori-
zam a sua participação no programa como um espaço de 
oferta da aproximação, reconhecimento e do pensar sobre a 
realidade escolar e a escolha profissional; no entanto, ainda 
assim problematizamos até que ponto esta atividade pode 
ser compreendida como uma ação de mediação, de acordo 
com os postulados da Psicologia Histórico-cultural, tendo 
em vista que boa parte dos indicadores de sentido já discu-
tidos denota ainda que, mesmo com uma ação reflexiva, a 
ação docente dos alunos parece embasada na configuração 
da profissão como técnica e subordinada às condições ob-
jetivas de trabalho. 

Segundo Hernandez (2005), os aspectos subjetivos 
são construídos nas interações sociais por mecanismos de 
assimilação e interiorização, o que demanda a compreensão 
de que a construção da subjetividade não depende apenas 
da intencionalidade do sujeito, pois são relações que estão 
embasadas em complexas estruturas organizacionais. Mar-
tinez (2005) complementa, ao afirmar que não é possível 
compreender as ações individuais isoladas dos espaços e 
configurações sociais das quais fazem parte.

Assim, por mais atrativo que seja um programa de 
formação que possibilite a revisão aos alunos participantes 
da destituição dos currículos que configura, de um lado, cur-
sos de Pedagogia apresentando um currículo fragmentado 
e um conjunto disciplinar disperso, e muitas vezes deixando 
a um segundo plano os conteúdos que devem ser ensinados 
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na escola; e por outro, o distanciamento dos modelos de for-
mação assumidos nas demais licenciaturas, que configura a 
prevalência dos conhecimentos da área disciplinar em de-
trimento dos conhecimentos pedagógicos (Gatti & Barreto, 
2009). Ainda assim, muita atenção é necessária para que 
não se corra o risco de se produzir modelos que resultem da 
inversão destas equivocadas e históricas lógicas de mode-
los formativos.

Considerações finais
A configuração de sentido perpassa a intersecção 

entre o social e o individual, e assinala os elementos que 
demarcam a singularidade humana, sendo a vivência social 
base para a confrontação, reação, subversão que caracteri-
zam o processo de configuração de novos sentidos.

Neste sentido, não podemos desconsiderar que o 
chamado social ao docente, por uma escola que cada vez 
menos tem a definição de suas atribuições como instituição 
promotora do desenvolvimento somada a uma formação 
fragmentada e prática da profissão parece demandar cada 
vez mais uma perspectiva técnica, reprodutiva e acrítica dos 
professores.

Com base nessa compreensão, não nos resta dúvida 
de que o PIBID favorece um novo e importante espaço para 
a formação docente inicial, na medida em que as atividades 
contempladas pelo programa oferecem elementos que favo-
recem a produção de novos sentidos sobre a docência, como 
por exemplo, o conhecimento ampliado da realidade escolar 
e do sistema de ensino como premissa para a ampliação de 
uma reflexão profissional, bem  como o processo contínuo 
de pensar e repensar a escolha da docência como profissão.  

No entanto, a dicotomia teoria e prática, assim como 
a necessidade de espaços para a reflexão sobre a ação e a 
falta de clareza do caráter mediador do processo formativo 
fragiliza o processo de formação docente em uma perspec-
tiva histórica e cultural que favoreça o desenvolvimento da 
autonomia dos licenciandos/professores. O apontamento 
freqüente na fala dos licenciandos de que o programa per-
mite que tenham contato na escola com temáticas que apa-
rentemente não são ofertadas pelos pressupostos teóricos 
da formação, e que são esses elementos os nucleares para 
uma formação docente de qualidade nos inquieta a ponto 
de problematizarmos se o programa não estaria apenas 
polarizando os elementos da formação, postulando em um 
novo formato a relação teórica e prática – com maior peso 
da prática, ao invés de constituir-se como polo de mediação.

Assim, discutir a temática da formação de profes-
sores nos remete à necessidade de problematizar as defi-
ciências e equívocos dos recortes curriculares formativos, 
não apenas no nível técnico e metodológico, mas prioritaria-
mente, chamando a atenção para a inexistência de espaços 
e possibilidades de os licenciandos refletirem criticamente 
sobre as concepções e os conhecimentos acessados na 
formação. Tal condição faz com que os alunos fiquem impos-
sibilitados de desenvolver perspectivas críticas de análise e 

compreensão das questões políticas, econômicas, sociais e 
ideológicas presentes na educação. 

Finalizamos com o entendimento de que a ação 
mediadora é caracterizada como uma interposição que 
provoca transformações, para além das intencionalidades 
socialmente construídas e deve promover efetivo desenvol-
vimento. Assim, o caráter intencional do PIBID ao alocar a 
esfera da formação para a docência no espaço escolar sem 
dúvida favorece a provocação e o reconhecimento no e do 
contexto escolar, o que não necessariamente é condição 
para um processo de mediação com vistas ao desenvol-
vimento de formas mais complexas de pensar e agir das 
pessoas. No entanto, enquanto tais ações reflexivas não se 
materializarem na constituição e desenvolvimento psíquico 
dos licenciandos, continuaremos a observar na formação a 
reflexão e a ação como atividades distintas e de dimensões 
de importância diferenciadas – ora com peso maior na refle-
xão, ora com peso maior na ação, ainda comum e presente 
nos modelos de formação e atuação profissional.
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al desarrollo profesional docente
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Resumen

Este trabajo expone el curso seguido por una intervención para desarrollar reflexión colectiva sistemática, en reuniones de profesores de un 
establecimiento público de educación media de La Serena, Chile y las posibilidades de cambio a partir de ella. Se utilizó una metodología cualitativa, 
donde se emplearon observaciones de reuniones de trabajo, entrevistas y bitácoras de investigadores. El análisis de datos consistió en síntesis 
descriptivas y análisis de contenido, con apoyo del programa computacional Atlas-Ti. Los resultados pusieron de manifiesto la potencialidad de la 
intervención para desarrollar reflexión colectiva sistemática; la apropiación que hicieron los profesores de sus teorías subjetivas, como también, 
las dificultades y requerimientos de la cultura escolar para realizar procesos de reflexión.  
Palabras clave: Subjetividad; trabajo docente; desarrollo profesional.

Collective systematic reflection:  
an oriented teacher profesional development study

Abstract

This study analyzed the course of an intervention aimed at developing a systematic collective reflection among educators of a vocational secondary 
educational establishment. The process of intervention was conducted during profesional meetings between educators, in which the discussions 
centered on their daily tasks, and the posible changes that may stem from such intervention. The design of the study here in is a case study of 
a process of intervention. While this study was descriptive-interpretative in nature and included substantive aspects aimed at altering teaching 
practices. Data was collected through observation of work meetings, interviews and investigator logs. Data analysis consisted of descriptive 
summaries and content an alysis, with the aid of the computer program Atlas-Ti. The results indicate that the process of intervention has prospects 
for developing a systematic collective reflection. Lastly, it is clear that there exist difficulties and requirements within the school setting in order to 
conduct collaborative reflection processes. 
Keywords: Subjectivity; teachingwork; profesional development.

Reflexão coletiva sistemática:  
um estudo orientado para o desenvolvimento profissional docente

Resumo

Este trabalho apresenta uma intervenção para o desenvolvimento de reflexão coletiva sistemática em reuniões de professores de uma escola 
pública de ensino médio de La Serena, Chile e as possibilidades de mudança a partir dela. Foi utilizada uma metodologia qualitativa, com 
observações de reuniões de trabalho, entrevistas e diários de bordo dos investigadores. A análise de dados consistiu em sínteses descritivas 
e análise de conteúdo, com apoio do programa computacional Atlas-Ti. Os resultados revelaram a potencialidade da intervenção para 
o desenvolvimento de reflexão coletiva sistemática; a apropriação que os professores fizeram de suas teorias subjetivas, como também as 
dificuldades e necessidades da cultura escolar para realizar processos de reflexão.  
Palavras chave: Subjetividade; trabalho docente; desenvolvimento profissional.



158 Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 20, Número 1, Janeiro/Abril de 2016: 157-167.

Introducción
Tanto los estudios acerca de la profesión de profe-

sor, como la autonomía atribuida a un profesional y las im-
plicancias de ésta en la toma de decisiones (Hargreaves, 
1996/1998; Perrenoud, 2004/2007) confieren a la profesio-
nalización del profesor especial relevancia como objetivo a 
cumplir para llevar a cabo procesos de reforma.

Si bien, en los últimos decenios, insistentemente 
se plantea que la reflexión es una condición necesaria del 
estatus profesional, hay quienes lo consideran difícilmente 
alcanzable (Kincheloe, 2001).  Cabe, entonces, realizar un 
mayor esfuerzo por relevar y abordar con sistematicidad los 
procesos reflexivos de los profesores, para así “reinventar 
la profesión” (Montero, 2001, p. 81).  Esto hará la diferencia 
entre una concepción del profesor como “técnico” o como 
“profesional” que, en tanto práctico reflexivo, genera cono-
cimiento. La diferenciación  implica superar la reflexión  ins-
trumental, propia de una orientación técnica, incorporando 
condicionantes  personales, sociales o políticas, favorecien-
do así, mediante  una orientación práctica, lageneración  
de conocimiento profesional (Bolívar, 2004; Perrenoud, 
2004/2007; Reyes& Rodríguez, 2001; Rodríguez, 1995; 
Schön, 1993).

En este contexto, surge como problema de estu-
dio la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto  de una 
intervención para desarrollar reflexión colectiva sistemática 
(RCS) en los procesos reflexivos que los profesores realizan 
en sus reuniones profesionales y en la utilización de estos 
procesos en el abordaje de problemáticas del quehacer 
pedagógico?

Subyace a la interrogante enunciada la pretensión de 
generación de conocimiento profesional y la contribución a la 
autonomía, como atributos inherentes a la reflexión (Álvarez 
& cols., 2011; De Vicente, 2002; Montero, 2001).Planteado 
así el problema, 

por reflexión colectiva sistemática se ha de entender la 
reflexión que realizan e intercambian los profesores, actuando 
como equipo de trabajo que ha recibido capacitación para 
analizar, intensificar y coordinar los procesos reflexivos en el 
abordaje de materias profesionales que les son relevantes 
(Catalán, 2011, p. 207). 

La  propuesta relaciona diversas concepciones teó-
ricas y aspectos de política, normativa y funcionamiento del 
sistema educacional chileno.  El objeto a investigar fueron  
los procesos reflexivos de los profesores(as) en situaciones 
de interacción entre pares, cuando abordan temáticas o pro-
blemáticas de su quehacer profesional.

El foco en estos procesos reflexivos fueron las teorías 
subjetivas (TS) sustentadas  – advertida o inadvertidamente 
– por los profesores en sus reuniones de trabajo. El locus 
de los procesos reflexivos fue lo colectivo (Rodrigo, 1993) 
y no lo individual, asumiendo una perspectiva de creciente 
relevancia (Saussez, Ewen, & Girard, 2001; Paquay, 2005; 
Saussez).

En lo que sigue, se analiza y fundamenta aspectos 
teóricos relacionados con el problema de investigación, de-
sarrollando sucintamente una aproximación a los conceptos 
y teorías que sustentan el estudio.

Antecedentes

El Paradigma del Pensamiento del Profesor

El año 1975, la realización del Congreso del National 
Institute of Education, marca el inicio del llamado “paradigma 
del pensamiento del profesor”, que concibe al profesor como 
un profesional reflexivo.  El desarrollo del paradigma del 
pensamiento del profesor tuvo  dos supuestos básicos: a) 
considerar a los profesores como profesionales que formu-
lan juicios y toman decisiones  y b) que su comportamiento 
se guía por pensamientos, juicios y decisiones (Shavelson 
& Stern, 1989). Si bien estos supuestos constituyeron una 
base común, los estudios que se generaron siguieron cursos 
que dieron lugar a diversos “paradigmas y perspectivas de 
análisis” (Pradas, 2010, p. 24), poniendo en evidencia pro-
blemas relacionados con la  consistencia o inconsistencia 
entre pensamiento y acción, imprecisiones conceptuales y 
limitaciones metodológicas para el acceso al objeto de es-
tudio.

Probablemente, los principales cuestionamientos en 
los dos primeros decenios de desarrollo del paradigma del 
pensamiento del profesor provinieron de las expectativas 
cifradas en la reflexión para el cambio en el quehacer de los 
profesores. 

Feldman (2001) cuestiona la continuidad del paradig-
ma, atribuyendo su decadencia al reduccionismo descriptivo 
y a la asignación de un rol “revelador” a la reflexión en la 
práctica educativa.  Al respecto, cabe señalar que si bien 
las problemáticas de investigación que involucran el pensa-
miento del profesor, especialmente en el último decenio, son 
abordados desde el enfoque  denominado “conocimiento 
profesional del profesor”, se mantiene y, aún más, se ha 
incrementado la preocupación por el papel preponderante 
de la reflexión en los procesos de cambio de los profeso-
res (Arbeláez, 2007; Galaz, Fuentealba, Cornejo, & Padilla, 
2011; Kincheloe, 2001; Lessard, Altet, Paquay, & Perrenoud, 
2004; Marcelo, 2002; Marcelo & Vaillant, 2009; Montero, 
2001; Murillo, 2002).

Aun cuando no cabe soslayar los problemas concep-
tuales, teóricos y metodológicos advertidos en el paradigma 
del pensamiento del profesor, “reinventar la profesión” re-
quiere la capacidad de tomar decisiones de los profesores, 
lo que se consigue al intensificar su propia indagación, a par-
tir de dos consideraciones básicas: 1) el cambio no ocurre 
automáticamente por el mero hecho de reflexionar; y 2) para 
la resolución de los problemas del quehacer profesional, es 
indispensable la interacción entre el conocimiento que pro-
viene de la reflexión individual o entre pares de profesores, 
con el conocimiento de la educación que proviene de la 
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ciencia, en tanto constituyentes del llamado “conocimiento 
profesional” del profesor (Contreras, 2009; Marcelo, 2002; 
Montero, 2001).

El desarrollo profesional del profesor

La reflexión y, en este caso particular, la que tiene 
como objeto las teorías subjetivas de los profesores, ten-
dría como principal aporte su contribución al desarrollo pro-
fesional; éste se  ha conceptualizado de diversas formas, 
asociándolo a varios otros conceptos: perfeccionamiento de 
profesores, reciclaje de profesores, formación permanente, 
formación en servicio, desarrollo del profesorado.  La más 
elemental y clara distinción parece ser la que diferencia el 
perfeccionamiento del desarrollo profesional por la interven-
ción externa, en el primero; y por la dirección interna, en 
el segundo (De Vicente, 1992; Marcelo, 1999). El estudio 
que se reporta  es más próximo a la segunda postura, orien-
tándose al fortalecimiento de los procesos reflexivos de los 
profesores desde acciones realizadas por los propios pro-
fesores.

El desarrollo profesional parece utilizarse en dos 
sentidos básicos: uno se relaciona con la adquisición de co-
nocimientos, destrezas y estrategias para procesar informa-
ción y para desarrollar la enseñanza; el otro, con el cambio 
continuo que el desempeño profesional tiene en el tiempo, 
lo que permite establecer una progresión de etapas en algu-
nos autores (De Vicente, 2002). En lo referente a la noción 
de perfeccionamiento, se reconocen varias tradiciones, que 
Zeichner (1993) agrupa en tres orientaciones básicas: la 
positivista, de mayor énfasis técnico; la interpretativa, que 
enfatiza lo cultural, naturalista; y la crítica, con interés en lo 
sociopolítico y emancipatorio.

Las orientaciones que han sustentado el desarrollo 
profesional de los docentes, o pragmáticas que han orienta-
do el perfeccionamiento (Villar, 1991), permiten diferenciar 
tres modelos: uno se centra en la identificación y resolución 
de necesidades, otro centrado en la evaluación de la acción 
docente y uno centrado en la metáfora del profesor investi-
gador, que concibe al profesor como un profesional reflexivo.

 De Vicente (2002), en una revisión de los modelos y 
de autores que los tipifican, identifica tres aspectos básicos 
en la formación de los profesores: conocimiento, reflexión y 
colaboración. Subyace a estos aspectos la concepción del 
profesor como un profesional reflexivo, colaborador y que 
construye conocimiento. La reflexión se vincula estrecha-
mente con la calidad educativa, ocupando un lugar central 
para promover el desarrollo e indispensable para confe-
rirle poder y autonomía al profesor (De Vicente, 2002). La 
concepción del profesor como colaborador se sustenta en 
comprobaciones de que el pensamiento se construye inte-
ractiva, dialógica y argumentativamente; lo que justifica el 
trabajo escolar llevado a cabo por equipos de profesores 
(Hargreaves, 1996). Si bien la actividad profesional está 
estrechamente ligada con la actividad reflexiva, es una com-
pleja conjunción de pensamientos, acciones, conocimientos, 

y emociones (Hargreaves, 2001); en tanto que la generación 
de conocimiento profesional es  esencialmente colectiva y 
cooperativa, como también – de manera recomendable - de 
integración con otros equipos, conformando redes (Bolívar, 
2010).

Junto con atribuirle al profesor un papel activo para 
guiar su propio trabajo, desde la práctica reflexiva se asume 
la capacidad del profesor  para desarrollar el currículo y para 
promover los cambios que en la escuela se requieran (Ar-
beláez, 2007; Denegri, 2005). Estos cambios tienen como 
requerimiento esencial, contar con condiciones de gestión 
que lo favorezcan (Paquay, 2005); como al mismo tiempo, 
los cambios en los sujetos, específicamente en sus concep-
ciones, crean conocimiento que lleva a cambiar las organi-
zaciones (Marcelo, 2005; Nonaka & Takeuchi, 1999).

La posibilidad de intervención de los profesores en 
aspectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
la educación, tiene como requerimiento que los propios pro-
fesores cambien y que este cambio surja de la evaluación 
de su quehacer y de lo que acontece en las instituciones 
en las que lo desarrollan (Cornejo, 2011; De Vicente, 1996; 
Murillo, 1999). 

La práctica reflexiva debería sustentar la posibilidad 
de la evaluación del propio desempeño y ésta, a su vez, per-
mitiría generar cambios individuales e institucionales; todo 
lo cual viene a justificar la relevancia del estudio realizado y 
sus proyecciones. 

Teorías Subjetivas

Las teorías subjetivas son hipótesis que elaboran 
las personas para orientarse respecto de sí mismas y del 
mundo. Sirven a la vez como explicaciones, predicciones 
y prescripciones. Sirven para interpretar la realidad y como 
fundamento para actuar en ella (Catalán, 2010).El origen 
del concepto de “teoría subjetiva” es atribuido a Groeben y 
Scheele (1977, en Flick 1992), a propósito de la elaboraci-
ón de una teoría de la construcción cognitiva de la realidad 
(Jancic Mogliacci, 2015), cuya  estructura argumentativa  
admite una reconstrucción, a lo menos parcial, de un modo 
análogo a las teorías científicas.

Las teorías subjetivas cumplen diversas funciones: 
de orientación frente a situaciones específicas, justificación 
(o explicaciones a posteriori)  y estabilización del sentimien-
to de propio valor (Flick, 1992). Otra función atribuida a las 
teorías subjetivas se refiere a su influencia en  las relaciones 
intergrupos, como mediatizadoras de la imagen del mundo, 
favoreciendo un autoconcepto social (Rodríguez, 1993). Es-
tos dos últimos, son aspectos de relevancia para el estudio 
que se reporta. Por una parte, de alguna manera, se espe-
raba la incidencia de la focalización en las teorías subjeti-
vas en la cohesión y sinergia en el trabajo grupal; por otra, 
también se esperaba la incidencia en la autovaloración de 
los profesores en su condición profesional, por el reconocido 
impacto en el ejercicio del quehacer profesional (Voli, 1998; 
Miranda, Andrade, & Freixas, 2001). 
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En las teorías subjetivas, se puede distinguir una 
estructura superficial y una estructura profunda, que puede 
contener elementos implícitos y aun inconscientes; como 
también diversos grados de organización y formalización; 
desde formulaciones parcialmente explícitas, hasta redes de 
formulaciones (Catalán, 1997; Kelly, 1966). Botella (2001) ha 
llegado a establecer una analogía entre sistemas de cons-
trucciones personales y programas de investigación (en la 
concepción de Lakatos) o de paradigmas (en la concepción 
de Kuhn).

Sobre la base de una síntesis, integración y una 
progresiva elaboración teórica, se cuenta con una funda-
mentación y conceptualización de las teorías subjetivas que 
sustentan su valor heurístico y diferenciación con otros con-
ceptos en uso, como también  una propuesta  para estable-
cer propósitos y categorías de análisis para la investigación 
de las teorías subjetivas (Catalán, 2010).

Objetivos

El estudio se propuso: 1) Diseñar y aplicar un progra-
ma de capacitación en estrategias de reflexión colectiva sis-
temática a profesores de un establecimiento de educación 
media humanístico-científica de la IV Región de Coquimbo, 
Chile; 2) Describir, interpretar y contrastar los procesos refle-
xivos que ocurren en las sesiones de trabajo antes y durante 
la capacitación; 3) Analizar, según el juicio de los propios 
actores, los posibles cambios atribuibles a la intervención y 
traducibles en acciones observables. 

Diseño metodológico

Participantes

La unidad de análisis – para la intervención - estu-
vo constituida por 33 profesores y profesoras de aula y de 
equipo de gestión de un establecimiento educacional técnico 
profesional de la comuna de La Serena, Chile. La muestra 
fue intencionada. Para la elección del establecimiento, se 
privilegió su carácter público (municipalizado), como opción 
por una modalidad de enseñanza en desventaja y que cum-
ple con el marco regulatorio del Ministerio de Educación de 
Chile.

Como criterios de selección se consideró:

- Que no se encontraran  participando en ninguna in-
tervención sistemática o asesoría desarrollada por 
instituciones públicas o privadas, como una forma de 
reducir la influencia de variables ajenas a la investi-
gación.

- Que las autoridades, manifestaran interés y se com-
prometieran a someterse a la intervención.

La elección de una muestra conformada por sólo un 
establecimiento para llevar a cabo la intervención obedeció 
a las siguientes consideraciones:

- La opción epistemológica asume la singularidad de 
una comunidad (establecimiento educacional), por 
lo que no se tiene pretensiones de generalización, 
ni se requiere representatividad estadística (cabe 
señalar que no se generalizará los resultados a 
otros educadores, aunque sí se pretende validar la 
intervención, la que podría ser replicable con otros 
sujetos y contextos).

- El requerimiento de validez de carácter cualitati-
vo de alcanzar “descripciones densas”, impone 
la realización de observaciones prolongadas en 
el tiempo (varios meses en las diversas fases) lo 
que haría inconveniente e innecesario seleccionar 
muestras más grandes en tamaño, en varios es-
tablecimientos, y altos costos, que podrían haber 
hecho inviable la ejecución del Proyecto.  

Capacitación

Las estrategias metodológicas empleadas en la ca-
pacitación fueron las siguientes:

- A partir de exposiciones de los propios investiga-
dores y de las demostraciones que realizaron, los 
profesores ejercitaron el  reconocimiento de con-
ceptos y estrategias, relacionados con TS, su iden-
tificación y análisis, como también con el curso y 
facilitación de procesos reflexivos.

- Utilizando como insumos los registros realizados 
por los investigadores en la fase “antes” de la inter-
vención, los profesores analizaron las sesiones de 
trabajo en las que  participaron, reconociendo obs-
táculos y elementos favorecedores para resolver 
las problemáticas de las sesiones correspondien-
tes y  proponiendo cursos de acción alternativos.

- La fase “durante la intervención”  proporcionó nue-
vos materiales de análisis, de dos formas básicas: 
a) situaciones emergentes en que aparecían con-
ceptos, estrategias y condiciones favorecedoras u 
obstaculizadoras, que se esperaba que los propios 
profesores podrían identificar; b) análisis propues-
tos por los docentes a cargo, a partir de registros 
en bitácoras (realizados por los investigadores) del 
proceso mismo de intervención. 

- A los profesores se le proponían situaciones o ca-ían situaciones o ca-situaciones o ca-
sos a analizar, en forma individual o colectiva, se-
manalmente. 
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Procedimientos empleados para la Recolección de 
datos

Los recursos  utilizados para la recolección de datos 
fueron los siguientes:

a) Observaciones con registro de audio (y algunas fil-
maciones) y notas de campo de las sesiones de tra-
bajo de grupo de profesores (as), “antes” y “durante” 
Las observaciones para la fase “antes” se realizaron 
en sesiones semanales, por tres meses. Las obser-
vaciones para la fase “durante” se realizaron en se-
siones semanales por cuatro meses. El registro se 
centró en el curso que tienen los procesos de refle-
xión y, más específicamente, el uso de teorías subje-
tivas. Se complementó con observaciones de condi-
ciones de gestión facilitadoras u obstaculizadoras de 
la reflexión.

b) Bitácoras que llevaron los miembros del equipo de in-
vestigación en la fase “durante” la intervención, acer-
ca de sus vivencias, impresiones e interpretaciones.

c) Realización de 4 entrevistas semiestructuradas, a in-
formantes clave.

d) Reportes escritos de todos los profesores participan-
tes del establecimiento, con sus juicios acerca de la 
intervención (correspondientes a la fase “después”).

Análisis de datos
Los procedimientos de análisis de datos fueron los 

siguientes:

a) Los datos correspondientes se sometieron a sín-
tesis descriptivas y a análisis de contenido, con el 
apoyo del programa computacional Atlas-Ti, siguien-
do categorizaciones de la grounded theory (Strauss 
& Corbin, 1991).  

b) Luego de un análisis  independiente, se procedió 
a la  contrastación de los resultados del “antes”  y   
“durante”. Las entrevistas también se sometieron a 
análisis de contenido con Atlas-Ti.

Resultados

Indagaciones Etapa “Antes”

Primera indagación: El análisis de la fase “antes” 
permite organizar los datos en dos momentos del proceso 
reflexivo.

El primer momento está relacionado con el análisis 
de situaciones problemáticas del quehacer cotidiano de 
los profesores, manifestadas en sus sesiones de trabajo. 
En este momento, se enuncian los problemas, en general, 
atribuyéndolos a factores externos al profesorado, predo-
minando teorías subjetivas “inhibidoras de acción”, cuya 
argumentación llevar a concluir, explícita o implícitamente 
que hay poco o nada que hacer, por tratarse de causales 
relacionadas con la familia, el entorno (como la influencia de 
“líderes negativos”), problemas de las propias estudiantes, 
etc., en todos los cuales la intervención de la escuela no es 
posible.

Un segundo momento reflexivo, lleva a los docentes 
a buscar algún tipo de participación, ya sea como paliativo o 
como aporte a la solución de los problemas de las estudian-
tes. En especial, concuerdan y proponen crear condiciones 
para el aprendizaje y un abordaje más colectivo de la pro-
blemática. Se verifica voluntad para contribuir a las solucio-
nes. En esta fase, las teorías subjetivas sustentadas por los 
profesores se pueden considerar “iniciadoras de acción”, es 
decir, constituyen argumentaciones que promueven, o dan 
cabida a la realización de acciones para superar la proble-
mática a la que hacen referencia.

Segunda indagación: Basados en las observaciones 
de las reuniones de trabajo de los profesores, antes de la 
intervención, se realizó un análisis específico de éstas con 
el interés de describir e interpretar las teorías subjetivas de 
este grupo de profesores acerca de la motivación escolar 
(rol como agente motivacional y motivación inherente a las 
alumnas) y sus expectativas acerca del éxito y fracaso esco-
lar (Brighenti Bortoluzzi & Catalán, 2014). 

Los datos recolectados mediante la observación di-
recta se complementaron con el análisis de una entrevista 
grupal que formaba parte de otro estudio realizado en el 
establecimiento (Retuert & Castro, no prelo). Los resultados 
mostraron que la sobre atribución que hacen los profesores 
acerca de su responsabilidad como agente motivacional, 
ignora otras variables dependientes tanto de las alumnas 
como del contexto educativo. Además, que sus expectativas 
de éxito o fracaso están centradas en la realización de la 
práctica y posterior obtención de la especialidad técnica. 
Ignorando con esto, los intereses de las alumnas que es-
tán más motivadas hacia la continuación de sus estudios 
(Castro-Carrasco & cols., 2012).

Indagación etapa “durante”

En esta etapa se realizaron observaciones, regis-
tro en bitácoras y entrevistas. El objetivo fue describir y 
comprender las variables que, desde la perspectiva de los 
profesores y la de los investigadores, se relacionaban con 
la disposición a la reflexión profesional, durante esta capaci-
tación. Los resultados muestran que sus Teorías Subjetivas 
incluyen distintos tópicos relacionados con la disposición 
ante la RCS, incluyéndose factores, o atribuciones de con-
trol, que facilitan o dificultan el proceso, de tipo “interno y 
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externo”. Factores como la influencia negativa del horario  
en que se realizaban las sesiones de trabajo y la percepción 
general de contar con Escasas instancias para la reflexión, 
operan como externos. Factores internos son su motivación 
diversa por la reflexión colectiva sistemática y la buena rela-
ción entre ellos como comunidad (Castro, Agüero, Barraza, 
Escobar, & Jorquera, 2012). 

Indagación Etapa “Después”

En general, los juicios emitidos por los y las docentes 
acerca de la intervención y del proceso seguido ponen en 
evidencia la valoración de la reflexión en el quehacer co-
tidiano del profesor y de sus implicancias en el desarrollo 
profesional: “En este ambiente propicio al debate apare-
cieron opiniones que no siempre encuentran espacio a la 
discusión” (profesora 3)

Recurrentemente se menciona la falta de tiempo para 
reflexionar, como igualmente la hora de la tarde de la acti-
vidad (siempre se realizó en el horario de reuniones y éste 
correspondía a la última hora de clases).

Hubo algunas observaciones acerca de que la acti-
vidad se refería a temáticas que no eran de interés de los 
profesores. Al respecto, cabe señalar que las temáticas para 
la reflexión colectiva sistemática estaban tomadas de las se-
siones de los propios profesores, en sus propias reuniones.

Hay muchos comentarios que hacen referencia a la 
importancia y aporte de reflexionar, como de ciertas con-
diciones necesarias para llevarla a cabo: “… Por lo tanto, 
se deben generar los espacios y tiempos adecuados para 
desarrollar jornadas de reflexión pertinentes en el estableci-
miento y de esa manera aplicar los resultados obtenidos…” 
(profesora 2).

Por otra parte, se advierte niveles diversos de toma 
de conciencia del sentido de la reflexión realizada:

La intervención en una primera instancia nos pareció 
ambigua, poco clara en relación a otras instancias de 
perfeccionamiento, tal vez porque el desarrollo de este 
taller tenía como finalidad el autoanálisis interno, personal 
e institucional y por tal razón éramos nosotros los llamados 
a generar nuestra propia estructura de reflexión, para 
eso era necesaria la observación de nuestra labor por los 
profesionales a cargo (profesora 8).

También hay diversidad de grados de compromiso 
asumido, de logros y de participación en procesos reflexivos:

Falta de compromiso de los colegas para realizar los 
trabajos. Esta reflexión no ayudó para mejorar nuestra labor 
docente. (profesora 1).

… uno de los aspectos negativos de estas reflexiones es que 
no siempre todos los y las docentes participan efectivamente 
y algunos se abstienen de hacerlo por temores mal fundados 
y por otras diversas razones. (profesora 4).

Creo que hay mucho que mejorar, partiendo de la base 
que las reuniones técnicas deberían ser una instancia de 
reflexión y pienso que no es así. (profesora 11).

En síntesis, los juicios emitidos por profesoras y 
profesores ponen en evidencia un hacerse cargo de la re-
levancia de los procesos reflexivos en el abordaje de los 
problemas del quehacer pedagógico cotidiano, dificultades 
internas para llevarlos a cabo y algunas resistencias para 
hacerlo con intervención externa (de los investigadores). 
Hay comentarios reveladores de autocrítica a las dificultades 
para actuar como colectivo y una actitud proactiva manifes-
tada en la verbalización del interés por realizar más reflexión 
y de mayor profundidad.

Discusión
En esta investigación se diseñó y aplicó un programa 

de sesiones de trabajo con los docentes, basado en es-
trategias de reflexión colectiva sistemática. Este programa 
diseñado a partir del trabajo con las teorías subjetivas de los 
propios docentes, recolectadas durante la etapa antes, per-
mitió dar pertinencia al contenido de las sesiones de trabajo. 
Sin embargo, es interesante advertir que a pesar de aquello, 
algunos docentes calificaron el contenido de las sesiones 
como ajeno a sus intereses. Esto lo interpretamos en dos 
direcciones. 

Por una parte, podría existir una hegemonía de tó-
picos y opiniones expresadas en las reuniones, ejercidas 
por las autoridades del establecimiento o por aquellos pro-
fesores más expresivos, que no representan a todos los 
docentes. Por otra parte, es posible que si bien los profeso-
res manifiesten, de manera más o menos explícita, teorías 
subjetivas acerca de determinados temas, estos temas les 
resulten ya poco motivadores para ser reflexionados, quizá 
por la orientación negativa y de inhibición de la acción que 
suelen contener, esta última característica de las teorías 
subjetivas de grupos de profesores, se ha encontrado en 
otros estudios realizados en contextos educativos similares 
(véase, por ejemplo, Cuadra, Jorquera, & Pérez, 2015).

Los procesos reflexivos que ocurrieron durante la 
capacitación se caracterizaron por la identificación de dificul-
tades externas e internas al proceso de reflexionar propia-
mente tal, como a su quehacer en general. Esto viene a con-
firmar el planteamiento teórico de la construcción interactiva, 
dialógica y argumentativa del conocimiento profesional de 
profesores (Hargreaves, 1996).

Temas como la atribución externa a la familia u origen 
social de las alumnas como causas del fracaso escolar o 
desmotivación de las estudiantes, fueron recurrentes. Esto 
es compatible con numerosos estudios que muestran como 
existe una tendencia en los docentes a percibir su quehacer 
como controlado externamente, ya sea por condiciones de 
los estudiantes o por regulaciones del sistema escolar (Cua-
dra, 2009; Volante & Müller, 2006).
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Cabe hacer notar, que lo anterior contrasta parcial-
mente con lo observado en la etapa antes de indagación, 
en donde se observó un segundo momento reflexivo en el 
que los profesores buscan soluciones propias, internas y 
controlables, a las dificultades detectadas. Dicha tendencia, 
no observada con claridad durante las sesiones de trabajo 
de implementación de la estrategia, podrían explicarse por 
un efecto no deseado de la estrategia, de estructuración del 
trabajo de los docentes, situándose ellos prioritariamente en 
una etapa de diagnóstico de los problemas.     

Según los juicios observados y expuestos aquí de 
los docentes, podrían atribuirse a la intervención cambios 
relativos a una consolidación de la conciencia de la impor-
tancia de contar con procesos reflexivos sistemáticos y con 
tiempos adecuados para ello. Los docentes no emiten juicios 
respecto a cambios en sus acciones.  Esto es coherente con 
lo anterior, en el sentido que la mayor parte de sus procesos 
reflexivos durante la capacitación estuvieron marcados por 
la identificación de problemas y de sus explicaciones aso-
ciados a ellos. Cuando se realizaron actividades tendientes 
a propiciar la generación de soluciones se observó alguna 
resistencia y tendencia a pensar en soluciones clásicas, re-
petitivas, y representativas de su modo tradicional de abor-
dar los problemas.

Como limitación al diseño empleado, observamos la 
falta de un trabajo dialógico más personalizado, complemen-
tario a la intervención colectiva, el que bien pudo lograrse 
con más entrevistas en profundidad en la fase “durante”. 
Otra limitante en la estrategia utilizada, pudo ser la pro-
bable excesiva confianza por parte de los investigadores/
facilitadores respecto a la potencialidad de trabajar con los 
docentes sobre los contenidos de sus propias teorías sub-
jetivas, recogidos en la etapa “antes”; podemos hipotetizar 
que exponerles a los docentes sus propias creencias, podría 
haber generado resistencia en ellos e inhibirse así actitudi-
nalmente ante esta intervención. Equilibrar la generación de 
confianza en los facilitadores, sin sacrificar el rol que tienen 
de confrontar a los participantes y generar una cierta “inco-
modidad productiva” o generadora de cambio, es un desafío 
reconocido (Vanassche & Kelchtermans, 2015). 

En esta intervención lo anterior pudo ocurrir al con-
frontar a los profesores con sus propias teorías subjetivas, 
generando el posible distanciamiento actitudinal de ellos 
hacia la intervención. Alguna evidencia de esta hipótesis fue 
posible tener durante el proceso de capacitación. Adicional-
mente, y pensando en futuras intervenciones, convendría re-
evaluar la combinación de técnicas de reflexión oral versus 
escrita, esto a la luz de estudios que muestran diferencias en 
ellas de acuerdo a los propósitos que se quieren lograr; cen-
tramiento en razonamiento narrativo práctico o bien teórico 
(subjetivo, en nuestro enfoque) generador de conocimiento 
práctico. Lo anterior, junto con evaluar la inclusión de facili-
tadores con experiencia escolar cercana que guien las refle-
xiones orales que se realizan, para el logro de la revisión de 
su conocimiento práctico por parte de los docentes a partir 
del análisis de sus teorías subjetivas, en concordancia con 
los hallazgos de Leijena y cols. (2015).

El análisis del proceso de la intervención en sus di-
versas fases lleva a los investigadores a plantear que las 
proyecciones del estudio se orientan a optimizar las condi-
ciones de gestión educacional, como un requerimiento in-
dispensable para desarrollar reflexión colectiva sistemática 
y favorecer así, el fortalecimiento de la profesionalidad do-
cente. La gestión educacional la entendemos como la ma-
nera que tiene la institución educacional de organizarse, de 
acuerdo a su cultura, clima institucional, tipo de relaciones 
y modos de comunicación; de modo que actúa como factor 
de contexto de la enseñanza y particularmente de las prác-
ticas pedagógicas de los profesores. Lo anterior desde una 
visión de desarrollo profesional que, junto con destacar la 
importancia de la reflexión docente, asume la importancia de 
un cambio colectivo y organizacional por sobre el individual 
(Bolívar, 2010; Smith, Hofer, Gillespie, Solomon, & Rowe, 
2009).   

Específicamente, dos variables podrían relacionarse 
estrechamente con el ejercicio de la reflexión profesional 
colectiva, ya sea como facilitadoras u obstaculizadoras, ade-
más de constituir factores significativos en la mejora escolar 
(Arzola, Vizcarra, & Zabalza, 2002): liderazgo educativo y 
visión institucional compartida.

En lo que concierne al liderazgo, parece promisorio 
explorar la potencialidad del “liderazgo profesoral”: 

Aquellos… [los líderes profesorales] son reflexivos, 
inquisitivos, centrados en mejorar su oficio, y orientados 
hacia la acción; aceptan la responsabilidad que implica la 
enseñanza de alumnos, y tienen un fuerte sentido de  los 
que representan… están dispuestos a aprender, y entienden 
las tres dimensiones de la educación escolar: enseñanza de 
los alumnos, de los colegas, y de sí mismos (Lambert, 2003, 
p. 2, traducción nuestra).   

En cuanto a la visión institucional compartida, nos 
parece clave considerar la influencia del grado en que los 
profesores comparten o no propósitos comunes definidos 
por ellos mismos, y por tanto, su capacidad como colectivo 
de ir generando compromisos con el logro de éstos (Mante-
rola & Astudillo, 2002).

Lo que en términos organizacionales se denomina 
visión institucional, supone la presencia de elementos agluti-
nadores de la acción, que en las organizaciones educativas 
se expresa en creencias centrales que responden efectiva-
mente a las necesidades de todos, en un contexto en donde 
las contribuciones de los miembros de la comunidad educa-
tiva a esta visión son reconocidas. Esto implica además, a 
nivel de gestión, procesos de identificación y clarificación de 
los obstáculos para el logro de esta visión (Interstate School 
Leaders Licensure Consortium, 1996). 

La existencia de una visión compartida supone 
además la presencia de un proyecto educativo común al 
interior de la institución (Villa & Yániz, 1999), sin embargo 
nos parece importante considerar la posibilidad permanente 
de construcción, o de reconstrucción, de dicha visión, por 
tanto la necesaria comunalidad no implica la imposibilidad 
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de disenso, es decir, de procesos de “negociación” entre los 
profesores, a través de la reflexión colectiva, de los objetivos 
comunes a definir.      

Como afirmó Senge, hace más de 20 años atrás, la 
práctica de la visión compartida propicia el compromiso ge-
nuino (Senge, 1992). Podemos hipotetizar que la experien-
cia extraída en la intervención muestra cómo aun lo que es 
constitutivo del propio quehacer cotidiano, se puede consi-
derar ajeno cuando los docentes lo asumen como impuesto 
o surgido de decisiones de las que no se sienten partícipes. 

De lo que se trata, consecuentemente, es de pro-
mover el compromiso de los profesores; pero no como una 
tarea individual, sino como una indispensable y larga tarea 
colectiva que se manifieste en la cultura organizativa de la 
escuela (Bolívar, 2010).

Conclusiones
El análisis interpretativo de los resultados lleva a con-

cluir que: 1) la  capacitación en reflexión colectiva sistemá-
tica permite dar cuenta del curso de los procesos reflexivos 
de los profesores para analizar problemáticas de su propio 
quehacer, caracterizados por una primera atribución externa 
para luego reconocer implicancias internas y la búsqueda 
tentativa de soluciones; 2) los profesores valoran la práctica 
de la reflexión colectiva, a la vez que reconocen su propia 
toma de conciencia de problemáticas institucionales me-
diante procesos reflexivos; 3) resistencias a la intervención 
externa para abordar problemas del establecimiento que, 
dadas limitaciones de gestión internos - traducibles en tiem-
pos muy acotados de reflexión, horarios inadecuados para 
realizarlos y un contexto de excesivas exigencias adminis-
trativas - reducen las posibilidades de reflexión de mayor 
profundidad, alcance y de búsqueda  de soluciones alter-
nativas y de mayor elaboración; 4) el cambio en las teorías 
subjetivas, producto de la reflexión colectiva sistemática no 
tiene una traducción inmediata en el comportamiento.

El análisis de las conclusiones extraídas permite 
sustentar, a la luz de los antecedentes teóricos del presente 
estudio, la potencialidad de la reflexión colectiva sistemática  
para promover el desarrollo profesional de los docentes, en 
el entendido que tanto el cambio en las teorías subjetivas 
como el cambio en el comportamiento del profesorado de 
un establecimiento educacional, puede y debe contribuir al 
cambio en la cultura organizacional, de modo de  avanzar 
hacia una visión básica compartida y al ejercicio del queha-
cer profesional con mayor autonomía.  
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As organizadoras da obra são docentes de três 
Universidades públicas brasileiras: Universidade de São 
Paulo, Universidade Federal de Rondônia e Universidade 
Estadual de Maringá, e constituem o quadro de professores 
efetivos dos Programas de Pós-graduação em Psicologia, 
além da relevante participação em projetos de pesquisa de 
mérito e reconhecimento no cenário acadêmico Nacional e 
Internacional em questões relativas á Psicologia Escolar e 
Educacional.   

Logo na apresentação da obra, as organizadoras, 
também autoras dos capítulos junto a seus orientandos de 
Mestrado e Doutorado, esclarecem seu intento de partilhar 
com a comunidade acadêmica trabalhos produzidos na Pós-
-graduação das Universidades supracitadas, cuja temática 
circunda e articula aspectos políticos e teóricos sobre o co-
nhecimento psicológico produzido na interface com a Educa-
ção, assim como aprofunda e extrai análises e reflexões im-
portantes para uma leitura crítica e instigadora de ações com 
vistas a transformações no contexto educacional e político. 

Apresentando a obra

A proposição de desvelar aspectos do cenário polí-
tico que denunciam as desigualdades de oportunidades de 
acesso aos bens acumulados histórica e culturalmente se 
faz presente na obra à medida que aproxima a Psicologia 
das políticas educacionais e o compromisso com o desen-
volvimento e aprendizagem escolar, o que é discutido no 

primeiro capítulo, “Ideologia e políticas públicas para a edu-
cação: reflexões necessárias”.  

No segundo capítulo, “Recuperação escolar: uma 
análise crítica a partir da Psicologia Escolar”, e no tercei-
ro, “Recuperação da aprendizagem no processo de es-
colarização: um estudo em Porto Velho-RO”, os autores 
apresentam estudos sobre a recuperação escolar, em 
dois estados brasileiros, a saber: São Paulo e Rondônia. 
Utilizam os fundamentos da abordagem histórico-cultural e 
tratam de forma crítica aspectos da estrutura do programa 
de recuperação escolar – condizentes com as políticas es-com as políticas es-
taduais empreendidas pelas Secretarias de Educação cor-
respondentes, tendo como instrumentos de informação, re-
gulamentações oficiais e depoimentos de educadoras, pais 
e mães de alunos. Ambos os estudos esclarecem a forma 
de tramitação das políticas educacionais que afetam dire-
tamente a estrutura do funcionamento escolar e os rumos 
dados para a recuperação da aprendizagem no processo de 
escolarização. 

Como parte da política de ampliação do tempo de 
estada da criança nas escolas públicas brasileiras, em que 
são organizadas e ofertadas atividades no contra turno para 
estudantes em condições de precariedade nos escores de 
avaliação pertinente ao índice de vulnerabilidade social, o 
quarto capítulo, “Programa Mais Educação: um olhar da 
psicologia sobre a ampliação da jornada escolar”, informa, 
reflete e avalia as contribuições desta mudança para o pro-
cesso de escolarização de alunos de uma escola pública de 
Porto Velho- RO. 
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Também com a intenção de avaliar mais uma políti-
ca educacional para recuperar dificuldades e ausência de 
domínio de leitura e escrita de estudantes da 3a série do 
ensino fundamental de escolas da rede estadual paulista, 
o quinto capítulo, intitulado “Projeto Intensivo no Ciclo I: um 
estudo de caso etnográfico a partir da Psicologia Escolar”, 
resgata a trajetória histórica das dificuldades de alfabetiza-
ção nas escolas, apresentando os diferentes momentos de 
execução e ações políticas relacionadas, até a implantação 
do ainda atual Programa Ler e Escrever, onde está inserido 
o Projeto Intensivo no Ciclo I. Constituindo-se em uma pes-
quisa etnográfica, as análises foram realizadas a partir de 
material de campo, documentos oficiais e literatura, focando 
nos seguintes aspectos: condições de trabalho docente e 
práticas cotidianas em sala de aula. 

Os dois outros capítulos que seguem, tratam da atua-
ção do Psicólogo Escolar na Educação e são intitulados: “O 
psicólogo escolar na educação: possibilidades e desafios de 
uma atuação na perspectiva crítica” e “Psicólogos da rede 
pública de Educação: em busca de uma atuação institucio-
nal”. Ambos apresentam análise sobre as práticas imple-
mentadas por esses profissionais da Psicologia no estado 
de São Paulo; o segundo enfatiza a atuação institucional, 
buscando caracterizar e compreender as concepções que 
subjazem a atuação e contribuições para a Educação.

Tendo como pano de fundo a articulação das políti-
cas educacionais, Psicologia e Educação, no antepenúltimo 
capítulo, “Repercussões da formação de professores para a 
prática docente: investigando o cotidiano escolar”, são relata-
das reflexões sobre a formação continuada para professores 
da rede pública - Educação Básica do estado de São Paulo. 
Consistindo em um modelo de formação adotado nesta 
comunidade, apraz que seja avaliada a sua contribuição e 
adequação para responder aos desafios atuais do processo 
de escolarização.

No capítulo seguinte, “Políticas Públicas para a Edu-
cação Especial em Rondônia: entre tramas e entraves”, as 

autoras analisam as políticas públicas que regulamentam e 
possibilitam o Atendimento Educacional Especializado neste 
estado, tendo como norte a aprovação da Lei de diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB 9494/96.  Em suas 
análises, estão presentes aspectos que dizem respeito des-
de os equipamentos físicos, passam pela formação docente, 
implantação das Salas de Recursos Multifuncionais e prin-
cipalmente, do funcionamento destes aspectos sob a con-
sideração da premissa maior de desenvolver uma postura 
dos profissionais atuantes em relação à construção de uma 
prática inclusiva. 

Por fim, é apresentado o tema das “Políticas públicas 
e processos educativos em Guiné-Bissau: contribuições da 
Psicologia Escolar brasileira no enfrentamento ao fracasso 
escolar”, atrelado ao estágio pós-doutoral. Os autores des-
tacam na constituição deste tema, como construto teórico e 
prático, a importância de pesquisas realizadas pelas três Uni-
versidades – UEM, USP e UNIR, cujas reflexões têm possi-
bilitado extrapolar/ampliar suas análises para contribuir com 
a leitura crítica e transformadora de uma realidade que, com 
muitas dificuldades, vem enfrentando o fracasso escolar. 

Apresentar a obra por meio de uma resenha que 
atinge um número significativo de pesquisadores acerca da 
Psicologia e sua interface com a Educação consistiu, neste 
momento, em um privilégio, no sentido da clareza de que 
a articulação dos três temas, Psicologia, Escolarização e 
Políticas Educacionais, possibilita uma leitura crítica e es-
clarecedora deste imbricamento, com vistas à construção 
de um processo que prime pela escolarização de todos os 
cidadãos, principalmente com foco nas populações com 
vulnerabilidade social.  Certamente os estudos relatados 
contribuem para a reflexão, formação e atuação dos profis-
sionais psicólogos e professores numa abrangência tal, que 
o compromisso da atuação priorize o compromisso ético, 
político e teórico das áreas envolvidas. 
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In the course of the past 20 years I had many oppor-
tunities to meet with colleagues who practise as educational 
psychologists in other countries, mainly in Europe. So in my 
contribution to this Debate Forum I will first speak about a few 
developments and challenges in Spain, France, Germany 
and the U.S.A., and will then focus on school psychology 
practice in Switzerland. I use the terms Educational Psycho-
logy and School Psychology as synonyms. ‘Educational 
Psychology’ is more used in Great Britain, in Ireland, Spain 
and Portugal, whereas in other European countries and in 
the United States of America, the term ‘School Psychology’ 
is often preferred. Public policy will be an essential topic of 
my presentation, since functions and activities of educational 
psychologists in different countries are very much influen-
ced by legal regulations and by policies of governments, 
district administrations, and school boards. However there 
is a common understanding that is quite independent of all 
these regulations: It is generally agreed that a major task of 

educational psychologists is to promote children’s and young 
people’s psychological well-being (Nastasi 2006; ISPA 2015). 

Let me first say a word about Psychology Associa-
tions in Europe. There are 46 countries on the European con-
tinent. Not all of them are members of the European Union, 
but most of them have a national psychology association that 
is a member of the European Federation of Psychologists’ 
Associations EFPA. EFPA has been very strong in advocating 
for our profession. This federation represents about 300’000 
European psychologists, and these professionals and scho-
lars have many common interests. A major achievement of 
EFPA is the European Certificate in Psychology, the EuroPsy 
(OPP 2015). This is a qualification standard that helps the 
public to identify competent psychologists. The EuroPsy 
requires a university education in psychology of at least 5 
years, and at least 1 year of supervised practice. All certi-
ficate holders have signed a statement that they will act in 
accordance with the ethical rules of the profession. One aim 
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of the EuroPsy is to facilitate the mobility of psychologists, so 
they can practise in any European country that recognises 
the standard as equivalent to the national training standards.

Some recent developments in Spain, France, 
Germany, and the U.S.A. 

Let’s turn to Spain. As you may know, the economic 
situation in this country is challenging. Especially among 
young people, the unemployment rate is high. Many educatio-
nal psychologists are trained at Spanish universities, but the 
number of schools where they can work is very limited. In the 
schools their position is not called ‘psicólogo educativo’ but 
rather ‘orientador educativo’. The functions of orientadores 
educativos are similar to those of educational psychologists. 
Unfortunately, a training in psychology is not required for 
working in this position, so many orientadores educativos are 
ordinary school teachers with some knowledge in psychology 
(Pérez Solís 2011; see also Forster 2012). Their training does 
not adequately prepare them for the tasks they perform in the 
schools: they provide consultation and conduct psycho-edu-
cational assessments of students with special educational ne-
eds. This is a very critical situation for the pupils and certainly 
for the many unemployed school psychologists as well. 

The need to employ educational psychologists in 
Spanish primary and secondary schools became more and 
more evident. In the year 2010, an initiative was launched 
with the aim of convincing the Ministry of Education of this 
need. Delegates of National and of Catholic Parents Asso-
ciations, of School Directors Associations, and of Psychology 
Training Programmes at Spanish universities came together 
and signed an agreement (COP 2010). This agreement ad-
vocated the urgent employment of educational psychologists 
in all public schools. - The aim is not achieved yet, but to join 
forces with parents’ organisations was an excellent way for 
Spanish educational psychologists to increase their public 
visibility and to demonstrate the need for a change.

In France recent developments have been very po-
sitive for educational psychologists. In this country, all our 
colleagues who work in public schools are required to un-
dergo teacher training, and they are employed as teachers. 
Salaries are rather low and, until very recently, the legal 
regulation of the profession has been poor. The French As-
sociation of Educational Psychologists in the National Scho-
ol System, AFPEN, has advocated for the establishment of 
School Psychology as a recognised profession in the public 
schools. In June 2013 the French Parliament adopted a law 
that mentions school psychologists as members of multidis-
ciplinary teams that serve the schools, together with other 
specialists (Légifrance 2013). 

In Germany school psychologists often practise as 
consultants to school directors, to the policy makers in school 
districts and to the Ministries of Education. To an extent, this 
way of working is related to the systemic approach that is 
prevalent among psychologists in German speaking coun-
tries. However, it is also attributable to the very high ratio of 

school children per school psychologist – German colleagues 
often don’t have the time to do assessments or consultations 
with individual school children and their parents. Germany is 
a federation of 16 states. Some of them hardly employ any 
psychologists in the schools, others more. A main challenge 
in Germany is to convince the Ministers of Education of the 
need to create more positions for school psychologists. When 
the Ministry does not act, the parliament has the power to in-
tervene, and this happened in the aftermath of a tragic event 
some years ago:  Following a school shooting incident invol-
ving many victims, the number of school psychologists in the 
state of Baden-Württemberg was increased from 104 to 194 
by an Act of Parliament (Landtag Baden-Württemberg 2015)!

In communicating with the public what educational 
psychologists do and why they are needed in the schools, 
it is important to speak a clear language, and to have useful 
resources available. In the United States of America, the Na-
tional Association of School Psychologists NASP published 
a ‘Model for Comprehensive and Integrated School Psycho-
logical Services’ (NASP 2010). It is also called the ‘NASP 
Practice Model’. This model is one of 4 professional stan-
dards that are used by colleagues in the U.S. to exemplify 
what School Psychology is all about. Politicians who decide 
about school laws or about issues that affect the well-being 
of children need to know what they can expect from school 
psychologists. The same is true for parents, for young people 
and for the school staff. Such standards serve as guideli-
nes for the profession, and they are an essential means to 
strengthen its profile. 

School psychology in Switzerland

In Switzerland, four national languages are spoken 
in different parts of this small country. School Psychology is 
especially well established in regions where German is the 
main language. We have a ratio of about 1’500 students per 
school psychologist. Public employees like school psycho-
logists usually work 42 hours a week and about 47 weeks 
per year, but many choose to work part-time. Most school 
psychologists conduct assessments and consult with parents 
in an office that is not located in a school building.  The office 
can be located anywhere in the city – in a residential building 
or even in a former factory. School psychologists often cater 
for several schools. They frequently visit classrooms, where 
they observe tuition and student interactions and consult with 
the school staff. It is mainly teachers (with parental consent) 
who refer a child to the school psychologist, but sometimes 
the parents themselves request an assessment or a consul-
tation. Prevention, evaluation and intervention are regarded 
as the main functions of school psychologists (Roe 2011). All 
three functions can be conducted with students, parents or 
school staff, but the school and the family systems are always 
considered as well. Learning difficulties or behaviour problems 
are frequent reasons for referrals. Many school psychologists 
practise a problem-solving approach. They prefer to intervene, 
to give advice and to see what works. Others mostly engage in 
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diagnostic testing when they evaluate the individual situation of 
the school child. There is quite a diversity of approaches, also 
depending on the strengths of the individual school psycholo-
gist. Most work in teams. Such teams can also be called upon 
when a tragic event occurs in a school, like the death of a child 
or a teacher. So crisis intervention has become a service that 
is often provided by school psychologists. 

The supervisor of the school psychologist is not the 
school director but rather a member of the educational autho-
rity or of the district administration. In this way, the recommen-
dations of school psychologists are less likely to be biased in 
favour of the school. Recommendations should always try to 
take into account the situation of the family just as much as 
the school’s interests. Ideally, school psychologists are not 
seen as members of the school staff but rather as indepen-
dent specialists who advocate for the best interest of the child.

I remember how in the town of Zurich a member of 
the city parliament successfully convinced a majority of the 
parliament to establish 6 new positions for school psycholo-
gists. The day after the motion had been carried, I called the 
lady, thanked her for her unexpected motion and asked her 
why she had done this. She told me a personal story and 
said that, when she was a child, she was so anxious that she 
didn’t dare to speak at school. An educational psychologist 
had helped her to overcome her fears, and so she was able 
to make friends with other children. I was really moved, and 
thankful for this story. Can we learn from such experiences? 
– I know we can always hope for an unexpected surprise, 
and miracles may happen. But let us be honest: sometimes 
policy makers clearly need to be reminded of children’s nee-
ds, and it is up to us to do this (Lauber 2012). 

In Zurich, children in public schools have free access 
to school psychology services if they are between 4 and 
16 years of age. The law states that school psychologists 
provide assessment and consultation. When parents and the 
school staff cannot agree on what a child needs, the school 
psychologist has to be involved. A school psychologist’s eva-
luation and report are also required in cases when parents 
or the school staff think that a child needs special education. 
This legislation only came into force six years ago. Previou-
sly, school psychology was not much regulated in the region 
of Zurich. The scope and quality of services were very diver-
se, and it was hard to communicate to the public the tasks 
that school psychologists perform. In some cities there was 
no school psychologist at all. There were no generally ac-
cepted standards regarding training, responsibilities, or the 
methods educational psychologists should use. All these are 
improving now with the new legal regulation, and likewise the 
visibility of the profession.

A major achievement of Psychology Associations in 
Switzerland has been the adoption of a Law on Psychology 
Professions that came into force in 2013. In Switzerland, the 
title ‘Psychologist’ is now protected (Swiss Federal Adminis-
tration 2013). It can only be used by professionals or scholars 
who have completed their Psychology studies with a Master’s 
or Doctoral degree. A state agency has been appointed for ac-
crediting postgraduate training programmes and it also awar-

ds specialist titles. Psychologists are now subject to the same 
laws on professional secrecy as medical doctors, priests or la-
wyers. They are only allowed to disclose personal information 
about clients with the client’s informed consent. Exceptions 
exist in cases of child abuse. - Educational psychologists in 
Switzerland very much endorsed the new policies. They saw 
these regulations as an indication of the growing importance 
of the profession in the service of schools, families and the 
society. However, some difficulties still persist, and so I will 
conclude by mentioning a few challenges that educational 
psychologists in Europe continue to struggle with.  

Challenges to educational psychologists

According to many policy makers, school psycholo-
gists are mainly needed in their function as ‘gate keepers’ for 
access to special education. They say that educational and 
therapeutic supports are very costly, so in order to allocate 
these supports to children who really need them, they want 
to rely on specialists. In the view of these policy makers, the 
educational psychologist’s function is to be a diagnostician 
and an assistant to the Local Educational Authority. What a 
narrow conception of school psychology!

Other challenges are the demands brought forward 
by teachers. Teachers often don’t recognise their own contri-
bution to the learning difficulties or the behaviour problems 
of a child. They want to refer the child to the school psycho-
logist - and that’s it. When the school psychologist suggests 
changes in the classroom, many teachers are not eager to 
collaborate. – It is difficult for the school psychologist to main-
tain a truly unbiased position, as losing the confidence of the 
school staff may prove the end of a fruitful collaboration and 
thus make further consultation impossible.

Parents are now aware of their rights. They want the 
very best supports for their children and rarely consider the 
school’s limited resources. In this situation, the educational 
psychologist can be an essential mediator between the pa-
rents and the school, and take a stance as a mindful but 
unambiguous advocate for the child.

Conclusion
As educational psychologists we are used to working 

in critical contexts. We are called upon when children are 
bullied in the classroom, when parents don’t get along with 
teachers, or when young people have difficulties at scho-
ol. These are the challenges we have learned to manage. 
However, political disputes such as the struggle for the re-
cognition of a profession can be more challenging than the 
situations just mentioned. - There are several ways for us to 
react to public policies that have an adverse impact on our 
working conditions. We should see the positive as well as 
the critical challenges as an opportunity to make a differen-
ce and to contribute to a better future.  There is a Chinese 
proverb that says: “When the winds of change blow, some 
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people build walls, and others build windmills.” -  So let us be 
windmills in the lives of the children and families that we ser-
ve! We have a wonderful profession and can be proud of it. 
Our communities need educational psychologists to support 
students at school, to facilitate their academic development 
as well as their social and emotional learning. We care about 
the students’ mental health. They have a right to be assisted 
by competent professionals!

Let me finish with a few suggestions on how we can 
promote Educational Psychology in our countries. We can 

−	 advocate for the establishment of training programmes 
at universities

−	 organise conferences and publish scientific journals

−	 set up and strengthen professional associations

−	 publish standards for ethical and professional practice

−	 use TV, print media, the internet, social media, and 
radio as helpful means in the promotion of Educational 
Psychology, and

−	 advocate for a legal regulation of the profession 

So let us share our knowledge and our experiences not 
only with policy makers but also with colleagues in our own 
countries and worldwide. With this aim in view, conferences 
like CONPE and ISPA are an ideal platform for networking! 
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A primeira proposta deste trabalho é debater o tema 
inclusão no ensino superior a partir da prática profissional 
das estagiárias do serviço de estágio em psicologia escolar 
de uma Instituição de Ensino superior (IES) localizada em 
Brasília. Posteriormente, com base na emergência dessa 
demanda no interior da instituição, o presente relato preten-
de tratar da implantação de um Serviço de Atendimento às 
Queixas Escolares (SAQUE) nesse estabelecimento.

O estágio específico em Psicologia Escolar da IES 
mencionada foi criado, a princípio, para atender à comuni-
dade escolar a sua volta, mas com o passar do tempo foi 
sendo requisitado para tratar das demandas emergentes no 
interior da própria instituição. Esta demanda converge com 
uma problemática que se mostra proeminente no atual ce-
nário educacional do país, qual seja, a inclusão de alunos 
com necessidades especiais no Ensino Superior. Contudo, 
o tema não é tratado em si mesmo, pois ainda que esteja 
bastante em voga, verifica-se que no ambiente institucional, 
em alguns casos, a demanda por inclusão é vista pela via da 
queixa escolar de ordem individualizante. 

Analisando a legislação que versa sobre educação, 
verifica-se que a constituição federal de 1988 garante o 
acesso ao ensino, em seus mais variados níveis, a todos os 
cidadãos indiscriminadamente. Com relação à educação in-
clusiva verifica-se essa temática passa a aparecer em Leis, 

a partir de 1996 – como na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Brasil, 1996, conforme citado por Roriz 
& cols., 2005).  

No que concerne mais especificamente à inclusão no 
ensino superior, verifica-se a existência de um aviso Circular 
de nº 277 do Ministério da Educação que orienta as institui-
ções de nível superior a viabilizarem ações que permitam 
maior mobilidade dos “serviços educacionais e da infraestru-
tura, a capacitação de recursos humanos, de modo a melhor 
atender às necessidades especiais dos portadores de defi-
ciência, possibilitando sua permanência, com sucesso, em 
certos cursos” (Ministério da Educação, 1996, p.2). Contudo, 
mesmo sendo uma um direito assegurado, a inclusão ainda 
não é uma prática consolidada no interior das Universida-
des. Prova disso são os inúmeros casos que batem à porta 
do serviço de estágio em Psicologia Escolar com demanda 
por uma inclusão escamoteada de queixa escolar. A seguir 
dois casos ilustrativos dessa realidade.

Relato caso 1

Joana, 24 anos, graduanda do primeiro semestre, 
foi encaminhada para atendimento de queixa escolar pelo 
coordenador de seu curso porque a aluna demandou da co-
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ordenação atendimento diferenciado devido ao um déficit de 
aprendizado diagnosticado na infância. Outro argumento era 
de que a discente havia recebido acompanhamento espe-
cializado no Ensino Especial. Contudo, a instituição rebateu 
o pedido alegando não haver possibilidade de um atendi-
mento individualizado diante das dificuldades da discente de 
se adaptar a procedimentos padronizados, tais como planos 
de ensino, avaliações, metodologias utilizadas nas aulas. 
Sendo assim, a solução seria um acompanhamento com a 
área da Psicologia Escolar, pois a estudante era uma forte 
candidata a não atingir a segunda metade do curso devido 
às suas limitações.

No atendimento, a aluna demonstrou insatisfação 
com a falta de manejo da instituição com seu caso. Os en-
contros iniciais foram destinados à avaliação do nível atual 
de desenvolvimento da estudante, processo que não teve 
caráter primordialmente classificatório, mas sim a função de 
oferecer subsídios para as intervenções que partiram do que 
ela conseguia fazer até se chegar ao desenvolvimento de 
capacidades definidas como metas. Concomitantemente, a 
proposta dos atendimentos girou em torno da desconstrução 
do estigma de incapacidade que a aluna carregou durante 
um longo período e a fomentação de ações emancipadoras 
por parte dela em relação à instituição, que naquele mo-
mento se mostrava pouco favorável para lhe oferecer um 
atendimento mais inclusivo.

Relato caso 2

Maria, estudante do sétimo semestre foi encaminha-
da pela coordenadora de seu curso. A aluna foi diagnosticada 
com dislexia ainda na adolescência e apresenta dificuldade 
no que se refere à interpretação textual e manuseio da escri-
ta. Desde que iniciou o curso a aluna vem apresentando um 
histórico de reprovações, provenientes de suas dificuldades. 
Dessa forma, precisou que a faculdade fizesse uma adap-
tação na sua grade curricular; porém, tal procedimento não 
foi efetivado. A única providencia tomada pela instituição foi 
permitir que a aluna fizesse prova em um local separado 
sob a monitoria de um funcionário da coordenação, que não 
necessariamente possui alguma formação pedagógica para 
acompanhar o caso. Contudo, esse benefício durou poucos 
semestres.

Após a entrevista iniciou-se o processo de investi-
gação para a definição de estratégias de intervenção, para 
isso foi necessário avaliar o grau de dificuldade apresentada 
pela aluna. Com os resultados, procurou-se desenvolver as 
suas potencialidades, retirando o foco principal de suas limi-
tações. Ao longo de dois anos de atendimento, foi possível ir 
acompanhando o desenvolvimento de Maria. A reavaliação 
confirmou que o trabalho havia feito uma diferença positiva. 
Percebe-se que hoje, Maria consegue lidar com diversas 
situações apresentadas pela dislexia, além disso, acredita 
na sua capacidade e se sente uma vitoriosa, por estar con-
cluindo seu tão desejado curso.

Esses casos delineiam a realidade de grande parte 
dos alunos que necessitam de educação inclusiva. Ambos 
retratam histórias perpassadas por dificuldades de apren-
dizagem e de fracasso escolar de longa data. Segundo 
Machado (2002), esse fenômeno é uma produção social, 
historicamente determinado por  ideias construídas de modo 
a colocar o aluno como único responsável por seus acertos 
e insucessos. Ainda sobre esse tema, Collares e Moysés 
(1992) há mais de duas décadas trouxeram à tona a dis-
cussão dessa problemática que evidencia uma tendência 
medicalizante e patologizante de um problema que é, so-
bretudo, social e institucional. Nesses casos há uma postura 
das instituições de se eximirem da responsabilidade em re-
lação à construção desse fracasso. Neves & Almeida (1996) 
numa análise mais profunda da questão, demonstram que o 
fracasso escolar é conveniente para a nossa sociedade que, 
de maneira velada, busca manter e legitimar suas enormes 
desigualdades, mantendo assim um discurso meritocrático.

Nessa perspectiva, tais casos, dentre outros, fomen-
taram a ideia de implantação de um serviço de atendimento 
às queixas escolares (SAQUE) a fim de identificar esses alu-
nos que precisam de inclusão, dar voz a eles e assim desen-
volver um canal de debate sobre esse tema na universidade. 

O Serviço de atendimento às queixas escolares 
(SAQUE) 

O SAQUE tem como objetivo atender os alunos que 
apresentam algum tipo de dificuldade no processo de ensino 
aprendizagem, devidamente encaminhados pelos professo-
res. A implantação desse projeto se deu no segundo semes-
tre de 2014 na IES mencionada. Os primeiros procedimentos 
adotados consistiram em divulgar o serviço aos professores 
por meio de cartazes. Os docentes ficaram responsáveis por 
encaminhar os alunos que, na percepção deles, possuíam 
algum tipo de dificuldade escolar. Posteriormente o SAQUE 
entrou em contato com os educadores via e-mail para que 
estes comunicassem aos alunos o atendimento oferecido e 
os orientassem a respeito dos primeiros encontros coletivos. 

A segunda etapa do projeto consistiu em oferecer três 
encontros aos alunos encaminhados que se interessaram 
pelo serviço. Os objetivos desses encontros foram acolher 
os sujeitos e avaliar a demanda, se se tratava ou não de 
queixa relacionada à questão da inclusão. De fato surgiram 
casos de alunos com demanda de inclusão cujo discurso 
era de uma expectativa de ajustamento da IES em relação 
à necessidade especial deles. Logo na finalização dos en-
contros iniciais definiu-se que os atendimentos específicos 
se dariam de maneira individualizada a partir do primeiro 
semestre de 2015, terceira fase do projeto. Esta consistirá 
em oferecer acompanhamento aos interessados por meio 
de uma metodologia de base histórico-cultural, visando o de-
senvolvimento de habilidades e competências, além disso, 
buscar maior diálogo com a instituição para atendimento de 
casos que denotam necessidade de inclusão.
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Considerações Finais
Diante desse cenário que proclama a inclusão, o 

esperado é que a Psicologia Escolar contribua com o rompi-
mento da visão individualizante. Um dos caminhos possíveis 
propostos por Collares e Moysés (1992), além de Machado 
(2002), é retirar o aluno da posição nuclear a ele atribuída 
na avaliação de desempenho acadêmico, trazendo a institui-
ção para arcar com sua parte nesse processo. Dito de outra 
forma, a inclusão de tais alunos no Ensino Superior requer 
medidas que facilitem e auxiliem a concretização desse 
processo, como: formação continuada de professores, pro-
dução e adequação de recursos pedagógicos, adaptação 
do currículo, bem como reflexão de todos os envolvidos no 
processo educativo.

Segundo Marinho-Araújo (2009) é papel do psicólogo 
escolar se atentar as questões instrumentais que cercam o 
processo de inclusão desses alunos, além de atuar de for-
ma comprometida com o desenvolvimento desses sujeitos, 
através da promoção de sua autonomia e emancipação. 
Tomando a breve experiência do SAQUE, cuja proposta vai 
ao encontro do que esses autores defendem, é de suma 
importância que sejam desenvolvidas novas práticas pro-
fissionais em Psicologia Escolar com enfoque na inclusão, 
para que seja construído um instrumental mais aprimorado 
acerca dessa temática.
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Borges, M. C., Martins, S. E. C., & Zeulli, E. (2015). Políticas 
e Contribuições das Práticas do Pibid para a Formação de 
Professores. Salvador: EDUFBA

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid) é coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) e busca o “aperfeiçoamento 
e a valorização da formação de professores para a Educação 
Básica”. Neste livro há resultados de pesquisa e interessantes 
experiências do Pibid relacionadas à formação inicial e continuada 
de professores em diferentes contextos e Instituições.

Rocha, S. M., Gonçalvez. G., & Carvalho, A. (Orgs.) (2015).  
Observatório da vida estudantil 4 – Avaliação e qualidade do 
ensino superior: Formar como e para que mundo?. Salvador: 
EDUFBA.

 Neste livro há um olhar voltado às instituições universitárias. 
Como principal objeto de análise tem-se o ambiente de formação 
de estudantes e a vida estudantil. O Observatório de Vida 
Estudantil (OVE) mostra-se como um “dispositivo eficaz no 
esforço de profissionais que desenvolvem pesquisas e ações no 
campo da inserção dos estudantes na vida universitária, além 
de dar continuidade ao seu compromisso de fomentar a reflexão 
coletiva por meio de eventos abertos à comunidade acadêmica”.

Peixoto, J. L. (2016). A mãe que chovia. São Paulo: Companhia das 
Letrinhas.

 Esta é uma história que tem como personagem principal o filho 
da chuva. Generosidade e a perseverança são os temas tratados 
e que estarão intimamente relacionados com uma grande força 
da natureza: o amor imensurável das mães.

Andrade, C. D. de (2016). Vou crescer assim mesmo - Poemas 
sobre a infância. São Paulo: Companhia das Letrinhas.

 Esta é uma leitura indicada para crianças de 9 a 13 anos. É 
certo que todas as pessoas já foram crianças um dia. Neste 
livro, Drummond se dedica à infância de um jeito muito único e 
especial, convidando o jovem leitor a pensar sobre “Quem é que 
nunca levou uma bronca do pai, comeu jabuticabas do pé”?

Badescu. R. (2014) Pomelo e os opostos. São Paulo: Caramelo.
 Pomelo, por meio da curiosidade e do bom humor, chama o leitor 

a se aventurar no mundo das palavras e seus opostos: “aberto” 
e “fechado”, “longe” e “perto”, e “alto” e “baixo”, “efêmero” e 
“eterno”, “sonho” e “realidade”, “nítido” e “turvo” e “tudo” e “nada”. 
Ficou com vontade de entrar na brincadeira?
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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 espa-
ço duplo, em fonte tipo Arial, 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 recebe-
rá número de página 1. A folha deverá ser tamanho A4, com 
formatação de margens superior e inferior (2,5 cm), esquer-
da 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)

mailto:revistaabrapee@yahoo.com.br
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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: 

Taylor (conforme citado por Santos, 1990) 
acrescenta que a avaliação da compreensão em 
leitura... 

Na seção de Referências informe apenas a fonte secundária, 
no caso Santos, usando o formato apropriado. 

Exemplos de Referência 

1. Trabalho apresentado em congresso, mas não 
publicado 

Serpa, M.N.F. & Santos, A.A.A. (1997, outubro). 
Implantação e primeiro ano de funcionamento do 
Serviço de Orientação ao Estudante. Trabalho 
apresentado no XI Seminário Nacional das 
Universidades Brasileiras, Guarulhos - São Paulo. 

2. Trabalho apresentado em congresso com resumo 
publicado em publicação seriada regular 
Tratar como publicação em periódico, acrescentando logo 
após o título a indicação de que se trata de resumo. 

Silva, A.A. & Engelmann, A. (1988). Teste de 
eficácia de um curso para melhorar a capacidade 
de julgamentos corretos de expressões faciais 
de emoções [Resumo]. Ciência e Cultura, 40 (7, 
Suplemento), 927. 

3. Trabalho apresentado em congresso com resumo 
publicado em publicação especial 
Tratar como publicação em livro, informando sobre o evento 
de acordo com as informações disponíveis em capa. 

Todorov, J.C., Souza, D.G. & Bori, C.M. (1992). 
Escolha e decisão: A teoria da maximização 
momentânea [Resumo]. Em Sociedade Brasileira 
de Psicologia (Org.), Resumos de comunicações 
científicas, XXII Reunião Anual de Psicologia (p. 
66). Ribeirão Preto: SBP. 

Witter, G.P. (1985). Quem é o psicólogo escolar: 
Sua atuação prática. [Resumo]. Em Sociedade 
Brasileira de Psicologia (Org.), XVII Reunião Anual 
de Psicologia, Resumos (p. 261). Ribeirão Preto: 
SBP. 

4. Teses ou dissertações não publicadas 

Polydoro, S.A.J. (2001). O trancamento de 
matrícula na trajetória acadêmica do universitário: 
Condições de saída e de retorno à instituição. 
Tese de Doutorado, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas-SP. 

Psicologia Escolar e Educacional, SP.  Volume 20, Número 1, Janeiro/Abril de 2016.



184 Normas Editoriais

5. Livros 

Solé, I. (1998). Estratégias de leitura. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 

6. Capítulo de livro. 

Anderson, R.C. & Pearson, P.D. (1984). A schema-
theoretic view of basic processes in reading 
comprehension. Em P.D. Pearson, R. Barr, M.L. 
Kamil & P. Mosenthal (Orgs.) Handbook of reading 
research (Vol. 1, pp 251-291). New York: Longman. 

Pasquali, L. (1996). Teoria da resposta ao item - 
IRT: uma introdução Em L. Pasquali (Org.), Teoria e 
métodos de medida em ciências do comportamento 
(pp. 173-195). Brasília, INEP.

7. Livro traduzido em língua portuguesa 

Salvador, C.C. (1994). Aprendizagem escolar e 
construção de conhecimento. (E.O. Dihel, Trad.) 
Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original 
publicado em 1990) 

Se a tradução em língua portuguesa de um trabalho em outra 
língua é usada como fonte, citar a tradução em português e 
indicar ano de publicação do trabalho original. 
No texto, citar o ano da publicação original e o ano da 
tradução: (Salvador, 1990/1994). 

8. Artigo em periódico científico 

Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory, 
and learning American Psychologist, 49 (4), 294-
303.

9. Obra no prelo 
Não forneça ano, volume ou número de páginas até que o 
artigo esteja publicado. Respeitada a ordem de nomes, é a 
ultima referência do autor. 

Sonawat, R. (no prelo). Families in India. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa. 

10. Autoria institucional 

American Psychiatric Association (1988). DSM-
III-R, Diagnostic and statistical manual of mental 
disorder (3a ed. revisada). Washington, DC: Autor.

PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS 
MANUSCRITOS

Os manuscritos que se enquadrarem nas modalidades de 
trabalho especificadas acima, passarão pelas seguintes 
etapas de avaliação:

1. Encaminhamento para emissão de parecer a dois 
membros do Conselho Editorial da revista e/ou 
consultores ad hoc.

2. Recepção dos pareceres, com recomendação para 
aceitação (com ou sem modificações) ou rejeição. No 
caso de aceitação com modificações, os autores serão 
informados das sugestões (cópias dos pareceres serão 
enviadas aos autores)

3. No caso de aceitação para publicação, a Comissão 
Editorial reserva-se o direito de introduzir pequenas 
alterações para efeito de padronização, conforme os 
parâmetros editoriais da Revista.

4. O processo de avaliação utiliza o sistema de revisão 
cega por pares, preservando a identidade dos autores 
e consultores.

5. A decisão final acerca da publicação ou não do 
manuscrito é sempre da Comissão Editorial.

DIREITOS AUTORAIS

A reprodução total ou parcial (mais de 500 palavras do texto) 
pode ser feita, desde que citada a fonte.

ENVIO DE MANUSCRITOS

A remessa de manuscritos para publicação, bem como toda 
a correspondência de seguimento que se fizer necessária, 
deve ser enviada para a Revista Psicologia Escolar e 
Educacional, conforme endereço abaixo relacionado:
Endereço eletrônico: revistaabrapee@yahoo.com.br


